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1.- MEMÒRIA. 
 
1.1. ANTECEDENTS. 

 
De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), 
es parteix del principi, que el  Director de Projecte (assessorat pel Coordinador de 
Seguretat designat pel Promotor, si hi ha més d’un projectista), en base a les seves 
capacitats i atribucions professionals, ha integrat la prevenció, en cada una de les seves 
decisions constructives, de conformitat amb els següents Principis de l’Acció Preventiva 
en matèria de Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995): 
  
a) Evitar els riscos.  
 
- S’entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys 

s’actualitzi de forma imminent, de tal manera, que de no mitjançar alguna actuació 
externa (ex. supressió del risc o substitució del perill en origen, o si això no es 
possible o fent servir un  Sistema de Protecció Col·lectiva, etc.), pugui 
desencadenar-se amb tota probabilitat un accident”. 

- S’entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que 
obeeix a fenòmens naturals i que trencant la continuïtat del treball, dóna com a 
resultat un dany físic a les persones o un dany material al patrimoni de l’empresa o 
de tercers”. 
 

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 
1. COM EMPRESA: El Contractista en el seu Pla d’Acció Preventiva, intern 

d’empresa,  haurà d’haver realitzat l’avaluació de riscos respecte a les instal·lacions 
fixes i els llocs establerts (oficines, parc de maquinària, tallers, etc.), en els 
mateixos termes, abast, participació social, etc., que qualsevol empresa industrial o 
del sector de serveis, de conformitat a la normativa de general aplicació. 

- S’entendrà com avaluar els riscos, aquell procés de valoració de les “causes 
principals” (o ”bàsiques”), que expliquen l’aparició de “riscos” que puguin 
comportar la possibilitat que s’actualitzin, amb potencialitat real de causar 
pèrdues (humanes i/o materials) en el lloc de treball. 
CAUSES: 
Conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs”, que intervenen en un 
accident: 

- Condició Insegura: Circumstància física perillosa, de caràcter ambiental, que 
influint en les condicions de treball, pot permetre 
directament que es produeixi un accident (=FACTOR 
TÈCNIC). 

-  Acte Insegur: És la violació d’un procediment de seguretat acceptat, que 
permet directament que es produeixi un accident 
(=FACTOR HUMÀ). 

- S’entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies 
físiques naturals”, fora de control, que en fase de Planificació de l’Acció 
Preventiva no s’han pogut eliminar (ex. la força de la gravetat, energia eòlica, 
etc.)”. 
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2. COM A CONTRACTISTA: El Pla de Seguretat i Salut de l’obra es constitueix com 
l’instrument bàsic d’ordenació de l’activitat d’identificació, avaluació de riscos i 
planificació de l’activitat preventiva, limitat a l’obra com a centre de treball. 
 

c) Combatre els riscos en el seu origen. 
 
- Fase de Disseny/Concepció (origen del 35% de les “causes principals” d’accident): 

· Disseny constructiu: Adaptació del projecte als mitjans, àmbit social i cultural 
industrial del sector, com a requisit previ al resultat final previst, 
limitant les audàcies arquitectòniques a la veritable 
disponibilitat dels recursos, humans i tècnics, necessaris per a 
aconseguir el producte constructiu projectat. 

· Disseny d’equips: Fabricació, assegurament preventiu del producte i 
comercialització, garantint la seva utilització en condicions de 
seguretat per als usuaris i tercers circumdants, en les 
condicions de treball previstes pel projectista i el fabricant de 
l’equip. 

 
- Fase d’Organització/Planificació de l’obra (origen del 28% de les “causes principals” 

d’accident): 

. Concepció artesanal: Escassa integració de la industrialització en la majoria 
d’activitats constructives a realitzar. 

. Manutenció: Manutenció manual i mecànica de materials i productes 
constructius, de forma poc evolucionada i planificada molt 
precàriament. El 100% de l’activitat constructiva és manutenció.

. Zones de circulació: Zones de pas i apilaments sense planificació adequada. 

. Ordre i Neteja: La seva absència i falta de planificació, intervé com una de les 
causes Bàsiques d’accidents, més habituals. 

. Interferències: Treballs simultanis incompatibles. 

. Tassa treballadors: Nivells d’ocupació de personal irregular, espasmòdica i 
de simultaneïtat puntual elevada. 

. Desvertebració: Instruccions emeses i decisions adoptades per diferents actors 
del fet constructiu (i fins i tot aliens a ell), sense una col·legiada 
presa de decisions suficientment coordinades entre ells. 

 
- Fase d’Execució Material de l’obra (origen del 37% de les Causes Bàsiques 

d’accident): 

. Qualificació: Deficiències (o mals hàbits) en la qualificació empresarial i/o 
preventiva de Promotors, Direccions Facultatives, 
Contractistes, Subcontractistes, Treballadors Autònoms, tècnics 
i treballadors d’ofici, traduïdes en forma de defectes en 
l’execució material dels treballs, donant com a resultat 1r) 
Realització tradicional i inercial de tasques. 2n) Utilització en 
precari de maquinària, mitjans auxiliars, equips i ferramentes. 
3r) Formació inadequada o insuficient de comandaments 
entremitjos i del personal de producció. 4t) Fracàs en l’aplicació 
de noves tècniques, com a conseqüència dels punts anteriors. 

. Gestió inadequada: Incompleta acció gerencial de la Línia de Comandament, 
amb defectes crítics en part d’alguna de les 4 funcions 
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tradicionals de Gestió: 
1) Planificació. 
2) Organització. 
3) Direcció / Execució. 
4) Control. 

 
 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels 

llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a 
reduir els seus efectes en la salut. 

 
- Potenciar el projecte i la planificació dels treballs de construcció, amb criteri 

“ergonòmic”. S’entendrà per Ergonomia l’aplicació d’aquella Tècnica no Mèdica de 
lluita davant la fatiga i l’envelliment prematur, que intenta aconseguir el confort en el 
treball, mitjançant l’adaptació del treball a l’home, disseny de l’ambient i dels útils 
de treball, ajustant-se a les condiciones òptimes d’utilització per l’home, segons les 
seves limitacions anatòmico-fisiològiques. 
 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
 
1. SUPERAR.- PLANTEJAMENT CONSERVADOR (Esperit gremial i “artesanal” 

de la construcció): El Projecte i Planificació que mantinguin procediments de treball, 
mitjans humans (ex. reparadors-escaladors de façanes) i materials (ex. encofrats i 
estrebats de fusta realitzats “in situ”), tradicionalment arriscats, basats 
exclusivament en l’artesania i recursos comuns existents a l’obra, estan 
condemnats a mantenir els índexs de siniestralitat actuals. 
 

2. POTENCIAR.- PLANTEJAMENT INNOVADOR (Consolidació de la “indústria” 
de la construcció): La gradual industrialització (ex. posada a l’obra de  prefabricats, 
encofrats i estrebats metàl·lics modulars, etc.), i utilització de mitjans humans 
especialitzats (ex. muntadors de bastides, col·locadors de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, etc.), així com l’aprovisionament de mitjans auxiliars, ferramentes, 
màquines i equips adequats a l‘estudi científic de cada tipus de treball (ex. Serra de 
trepar manual portàtil com a alternativa a la serra de trepar de taula per a 
encofrador,..,), en definitiva, aquells que responguin a necessitats específiques de 
cada ofici, equipats en origen amb les  proteccions i resguards més senzills i 
eficaços, entre els existents en el mercat, influeixen en un radical descens de les 
tasses històriques d’accidents, a més a més d’unes millores notables de la 
rendibilitat econòmica (especialment en la reducció de costos indirectes i no 
assegurats), contribuint a la Investigació i Desenvolupament (I+D) de la construcció 
com a sector industrial evolucionat. 
 

f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill. 
 
- S’entendrà per perill aquella propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa (ex. 

buits horitzontals al descobert sobre forjats + força de la gravetat) per a ocasionar 
danys. Sent substituït per una altra solució econòmicament accessible, i de provada 
eficàcia que “comporti poc o cap perill” (ex. Condemna física de buits horitzontals, 
de Ø inferior a 5 m, amb malla electrosoldada i tela de galliner superposada, 
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embeguts en el cèrcol perimetral de formigó, o en altre ordre de coses, l’execució 
de muntants d’escala definitives en formigó, en lloc d’escales manuals portàtils, 
etc.). 
 

 
g) Planificar la Prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la 

tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

 
1. PLANIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Per a què el  Projecte Executiu pugui 

contemplar la inclusió del concepte de Seguretat com a factor decisiu del Projecte i 
Planificació Industrial inicial de les obres, és necessari que l’Administració exerceixi 
les funcions de coordinació que li són pròpies, respecte al control institucional 
d’ordenació del sector, qualificació dels distints actors del fet constructiu, 
augmentant el rigor preventiu dels projectes i la seva materialització, control de 
l’eficàcia del disseny i comercialització de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP), Proteccions i Resguards de màquines equips i ferramentes, Sistemes de 
Protecció Col·lectiva (SPC) (ex. laboratoris d’assajos, certificats d’idoneïtat, etc.)  
així com d’Equips de Protecció Individual (EPI), com a criteris d’estructura sectorial 
i de comercialització que ja li ha de venir donada al Projectista de construcció, 
coadjuvant a la integració de la seguretat en el Projecte. 
 

2. PLANIFICACIÓ DE L’AUTOR/S DEL PROJECTE EXECUTIU I 
CONTRACTISTA/ES: En la planificació, programació, execució i control de 
Mètodes de treball, Procediments Operatius de Seguretat Anàlisis de treball per 
Descomposició de Tasques, Mètodes de treball i Protocols de posada a l’obra, que 
han estat concebuts ergonòmicament, junt amb les Instal·lacions i els Equips, pel/s 
autor/s del Projecte constructiu, formats en Seguretat, com a disciplina 
prevencionista aplicada a la construcció (és dir, en el coneixement de les 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat). 
 

h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
 
1. EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): Peça o utillatge de protecció que 

actuen com a “escut portàtil” davant l’energia que es troba fora de control i que 
entra en contacte amb l’usuari portador (ex. casc). Necessita de la col·laboració 
activa del beneficiari per a assegurar la seva eficàcia. 
 

2. SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC): Protecció o resguard que actua 
com a “pantalla interposada” entre l’energia fora de control i els possibles 
beneficiaris de la seva eficàcia (ex. Marquesina rígida). Llevat del seu manteniment 
i assegurament de la seva solidesa, no necessita de la col·laboració activa de cap 
dels beneficiaris per a assegurar la seva eficàcia. 
 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
1. INSTRUCCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

- Instrucció acadèmico-preventiva dels Tècnics i Professionals de la construcció. 
- Cartilla Professional dels treballadors de la construcció. 
- Instrucció preventiva general dels futurs treballadors, des de l’ensenyança 
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bàsica. 
 

2. INSTRUCCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA: 
- Formació i informació de nous mètodes de treball i preventiva, dels empleats 

respecte al seus comandaments entremitjos, treballadors i autònoms. 
 
 

Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a contractar 
(Cartilla Professional expesa per l’Administració de l’Estat) 
 
1.2 PROMOTOR-PROPIETARI. 
  

Promou el present Estudi de Seguretat l’Ajuntament de Maià de Montcal. 
   
1.3 AUTOR/S DEL PROJECTE. 
 
 solé·roman arquitectes sl 
 jordi solé sans / xavier roman viñas, arquitectes 
 
1.4 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL 

PROJECTE. 
 
 solé·roman arquitecte sl 
 jordi solé sans / xavier roman viñas, arquitectes 
 
1.5 AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 solé·roman arquitecte sl 
 jordi solé sans / xavier roman viñas, arquitectes 
 
1.6 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 L’objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut és la de determinar amb precisió 

les mesures a adoptar per part del contractista i el personal de l’obra per 
tal de garantir les màximes condicions de seguretat i salut del personal de 
l’obra i terceres persones. 

 En l’estudi s’ha avaluat l’execució de l’obra en la seva globalitat. 
 
1.7 TIPOLOGIA DE L’OBRA. 
 
 Les obres a realitzar consisteixen la Urbanització dels vials que conformen  

la urbanització de Molí del Llorenç a Maià de Montcal. 
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1.8  SITUACIÓ. 
 

 L’àmbit que ens ocupa comprèn els terrenys situats dins l’àmbit delimitat 
per la MP NNSS del Molí del Llorenç, corresponent al Polígon 1. 
 

 
1.9. COMUNICACIONS 
 

L’obra té l’accés principal des de la carretera N-260 a nord-oest de l’àmbit. 
 
 
1.10. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 
 

L’àmbit disposa del servei d’electricitat i sanejament (encara que precari), 
no disposa de xarxa d’aigua. 

 
 
1.11. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE. 
 

El pressupost d’execució material de les diferents actuacions és: 
68.651,86 m² 

 
 

1.12. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 

La durada estimada de les obres és de 12 mesos. 
 
1.13. MÀ D’OBRA PREVISTA. 
 

S’estima una punta de mà d’obra màxima de 20 persones. 
 
1.14. OFICIS A INTERVENIR EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA. 
 
 
- Enderrocadors. 
- Operadors de maquinària de moviment de terres. 
- Operadors de maquinària d’elevació. 
- Consolidatius de terrenys. 
- Col·locadors de panot. 
- Col·locadors de vorades. 
- Encofradors. 
- Ferrallistes. 
- Paletes. 
- Muntadors de prefabricats de formigó. 
- Muntadors d’estructura metàl·lica. 
- Muntadors d’estructura de fusta. 
- Muntadors de cobertes. 
- Muntadors de bastides. 
- Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
- Soldadors. 
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- Tubers. 
- Manyà. 
- Pavimenters. 
- Fusters. 
- Vidriers. 
- Metal·listes. 
- Enrajoladors. 
- Estucadors. 
- Enguixadors. 
- Pintors. 
- Impermeabilitzadors. 
- Intal·ladors de mur cortina. 
- Col·locadors d’aïllaments. 
- Regaters. 
- Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
- Instal·ladors de sanitaris. 
- Instal·ladors de climatització. 
- Instal·ladors elèctrics. 
- Instal·ladors d’enllumenat. 
- Instal·ladors d’aparells d’elevació. 
- Instal·ladors de senyalització. 
- Instal·ladors de sistemes de control. 
- Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
- Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
- Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
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1.15. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 
 

1.15.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
 
- Escomesa. 
 
Es realitzarà des de línia aèria existent des del transformador de dins l’àmbit o 
directament en la línia aèria existent de BT. 
 
Es col.locarà en el centre del sector mitjançant una línia aèria provisional. 
 
 
1.15.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra. 
 
Es disposarà d’un diposit acumulador pel subministre d’aigua a l’obra, o en cas 
alternatiu es connectarà a pou amb autorització del propietari. 
 
1.15.3. Instal·lació de sanejament. 
 
Es connectarà a la xarxa existent. 
 
 
1.16. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. 

 
12.1.16.1. Serveis Higiènics. Lavabo, Cabines d’evacuació, Local de dutxes. 
 
S’instal.larà un mòdul amb lavabo i cabines d’evaquació 
 
12.1.16.2. Vestuaris. 
 
S’instal.larà un mòdul amb vestidor. 
 
 
1.17 ÀREES AUXILIARS. 

 
1.17.3. Zones d’apilament. Magatzems. 

- Materials en capses. 
- Barrils i bidons. 
- Fustes. 
- Sacs. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Àrids i sorres. 
- Materials deslligats. 
- Runes.  
- Materials paletitzats. 
- Materials ensitjats. 
- Aigua. 

 
Es preveu en el recinte l’espai pel magatzemament de materials. 
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1.18. TRACTAMENT DE RESIDUS. 

 
1.18.1. Eliminació / evacuació. 

- Enderrocs. 
- Construcció. 
- Excavació. 

 
Es preveu l’evaquació dels residus, d’enderroc, construcció i excavació a 
l’abocador comarcal. 
 
 
1.19. TRACTAMENT DE MATERIALS I / O SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 

 
No es preveu l’utilització de materials tòxics o perillosos. 
 
 
1.20. CONDICIONS DE L’ENTORN. 
 
Ocupació del tancament de l’obra. 
 
Es preveu l’execució de l’obra en una sola fase, es preveu el tancament de l’espai 
de magatzemamanet de materials al centre de l’àmbit, en l’espai destinat a Zona 
Verda, durant els diferents procesos d’execució s’aniran sectorialitzant i tancant en 
els moments en que es consideri necessàri per part del coordinador altres indrets. 
En tot cas cal estudiar la compatibilitat de l’execució de les obres amb la realitat 
física de la urbanització en la que existeixen alguns habitatges. 
 
Situació de casetes i contenidors. 
 
Es situa en l’espai central de l’àmbit de ZVa. 
 
 
1.20.1. Serveis afectats. 
 
L’actuació s’ha de realitzar amb la convivència de diferents serveis existents, que 
poden suposar major o menor incidència. Així cal tenir en compte: 
 
Xarxa de Mitja Tensió 
Xarxa de Baixa Tensió 
 
Ambdues xarxes tenen incidència en el moment d’executar el moviment de terres, 
de forma que s’haurà de tenir especial cura en el moviment de maquinària, i 
completar els treballs d’explanació per l’execució de la xarxa de MT soterrada a les 
voreres. 
 
Xarxa de Telefonia 
 
No n’hi ha. 
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Caldrà alhora d’executar les obres mantenir els serveis existents. 
 
 
1.20.2. Servituds. 
  
 El projecte de Reparcel.lació preveu el repartiment dels beneficis i les 
càrregues del sector. 
 
Aquesta execució durà implícita una ocupació temporal de les parcel·les afectades i 
beneficiades a la vegada per l’execució d’aquest servei. 
 
 Es preveu també la creació en el projecte de reparcel.lació i que s’indiquen 
en la documentació annexa del Projecte d’Urbanització, de diferents servituds de 
pas de canalitzacions de sanejament d’aigües plujanes i residuals. 

 
 
 
1.20.3. Característiques meteorològiques. 
 
 Les condicions meteorològiques són les corresponents a un clima 
mediterrani-continental, amb grans variacions de temperatura entre estiu i hivern. 
 
 Altes temperatures a l’estiu. 
 
 Baixes temperatures a l’hivern, es tindrà especial cura en el treball en 
temperatures sota 0º. 

 
 

1.20.4. Característiques del terreny. 
 
 El terreny en que s’ha d’executar les obres té una bona consistència que no 
fa previsible dificultats, tot i que caldrà prendre les màximes precaucions a fi 
d’evitar despreniments i empentes laterals de les terres. 
 
 
1.21. ACTIVITATS CONSTRUCTIVES 
 
1-   Enderrocs 

1.3 Enderroc de paviments i revestiments - arrencada d'elements - desmuntatge 
d'instal.lacions. 

 
2-   Moviments de terres 

2.1 Rebaix del terreny. 
2.2 Excavació de rases i pous. 
2.4 Reblerts i terraplenats. 
2.5 Càrrega i transport de terres o runes. 
2.6 Subministrament de terres d'aportació. 

3-   Fonaments 
3.1 Superficials. 
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3.3 Murs de contenció – recalçats. 
3.4 Estrebades i apuntalaments. 
3.5 Capes de neteja i nivellament. 
 

4-   Estructures 
4.2 Murs i pantalles de formigó. 
4.3 Estructures d'acer. 
4.4 Estructures porticades de formigó "in situ". 
4.5 Estructures de formigó amb sostres d'elements prefabricats. 
4.6 Estructures prefabricades de formigó. 
 

6-   Tancaments i divisòries 
6.1 Tancaments exteriors ( obra ). 
6.2 Tancaments exteriors ( prefabricats, metal·lics, formigó, sandwitch ). 
6.3 Tancaments cortina. 
6.4 Divisories ( obra ). 
6.5 Divisories ( prefabricats, pladur, alumini, fusta, etc ). 
 

7-   Impermeabilitzacions - aillaments i junts 
7.1 Cobertes planes. 
7.2 Impermeabilització de murs de contenció i elements soterrats. 
7.4 Aïllaments amb plaques. 
7.5 Junts ( formació - reblerts - segellats ). 
 

8-   Revestiments 
8.1 Amorfs ( arrebossats - enguixats - estucats ). 
8.2 Enrajolats i aplacats de peces ( pedra, ceràmica, morter ciment, escopidors, 
etc.. ). 
8.4 Pintats i envernisats. 
8.5 Revestiments decoratius. 
 

9-   Paviments 
9.1 Paviments amorfs ( formigó, sub-bases, terra, saulo ). 
9.2 Enrajolats i aplacats de peces amb pulit ( pedra, ceramica, morter ment, 
escopidors, etc..). 
9.3 Paviments sintètics ( PVC, goma, moquetes, etc.. ). 
9.5 Pintats i envernisats. 

 
10- Tancaments i divisòries practicables 

10.2 Tancaments practicables interiors de fusta. 
10.3 Tancaments practicables exteriors de PVC, alumini, acer. 
 

11- Envidraments 
11.1 Col·locació de vidres. 
 

12- Instal.lacions d'evacuació 
12.1 Elements col·locats superficialment ( caixes sifoniques, desguassos buneres, 
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etc.. ). 
12.2 Conductes verticals o penjats ( baixants i col·lectors suspesos, fums ). 
12.3 Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges ). 
 

13- Instal.lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica 
13.1 Instal.lacions de climatització calefacció i ventilació mecànica. 
 

14- Instal.lacions elèctriques 
14.1 Instal.lacions elèctriques. 
 

15- Instal.lacions d'enllumenat 
15.1 Instal.lacions d'enllumenat. 

 
16- Instal.lacions de lampisteria i aparells sanitaris 

16.1 instal.lacions lampisteria i aparells sanitaris. 
 
17- Instal.lacions de gas combustible i altres gasos i fluids 

17.1 Instal.lacions de gas combustible i altres gasos i fluids. 
 
18- Instal.lacions de transport 

18.1 Ascensors. 
 
19- Instal.lacions contra incendis i de seguretat 

19.1 Aparells. 
19.2 Parallamps. 
19.3 Conductors. 

 
20- Vàlvules, bombes i grups de pressió 

20.1 Vàlvules, bombes i grups de pressió. 
 
21- Instal.lacions audiovisuals 

21.1 Aparells. 
21.2 Aparells en coberta ( antenes… ). 
21.3 Muntats superficialment. 
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1.22. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I ELEMENTS A 
UTILITZAR EN OBRA. 

 
Els principals materials a emprar en l’obra són: 
 
 Formigó 
 Acer 

Terres 
Sorra 
Materials de conduccions d’aigua 
Materials conductors elèctrics 
Aglomerat asfàltic 
Vorades 
Panot 

  
1.23. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de totes i cadascuna de les activitats 
constructives crítiques (el pressupost del qual superi el 10% del Pressupost d’Execució 
Material de l’obra), haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’elles amb criteri científic i 
professional, a fi i efecte d’evitar o reduir al mínim qualsevol tipus d’improvisació, tot, 
però, sempre 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). 
 
El procés constructiu es realitzarà complint la metodologia clàssica del procediment per 
a l’estudi científic del treball, basat en les vuit etapes fonamentals següents: 

 
1. Seleccionar l’activitat o procés constructiu a realitzar. 
 
2. Registrar per observació directa (o l’experiència històrica d’actuacions anteriors 

semblants), utilitzant les tècniques analítiques més apropiades (ex. cursograma 
analític) i disposant les dades en la forma més còmoda per a analitzar-los: 
- El “cursograma analític” és un diagrama que mostra l’evolució d’una activitat 

o procediment constructiu assenyalant tots els fets subjectes a examen 
mitjançant la simbologia que s’adopti conventualment, sobre tres bases 
essencials: 
a) L’operari: Diagrama d’allò que fa el treballador i/o quadrilla. 
b) El material: Diagrama d’allò que ocorre al material. 
c) L’equip: Diagrama de com s’empra l‘equip o màquina 
 

3. Examinar els fets enregistrats amb esperit crític, preguntant-se si es justifica el 
que es fa habitualment, segons el propòsit de l’activitat; el lloc on es dur a terme; 
l’ordre en què s’executa; qui ho executa i els mitjans emprats. 

 
4. Idear el mètode més econòmic i segur tenint en compte totes les circumstàncies. 
 
5. Mesurar la quantitat de treball que s’exigeix el mètode elegit i calcular el temps 

que cal per fer-ho. 
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6. Definir el mètode de treball i el temps corresponent per al procés constructiu, de 
forma que pugui ser identificat en tot moment. 

 
7. Implantar el mètode, de procés constructiu establert, com a pràctica general 

acceptada per a aquest projecte, amb el temps fixat per a aquesta activitat 
constructiva en particular. 

 
8. Mantenir durant el transcurs de l’execució material el mètode de treball establert, 

mitjançant procediments de control adequats. 
 
1.23.1. Procediments d’execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, que 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra, podran ser orientativament els següents: 

 
1. Activitat constructiva i/o operació: 
2. Àmbit i límits: 
3. Detalls de l’activitat: 

a) Quantia de l’execució material per setmana (% aproximat sobre el total 
produït durant la setmana). 

b) Futura duració del treball 
c) Interferències amb altres activitats incompatibles, servituds i serveis afectats. 
d) Número de treballadors que formen part de l’activitat: 

- Personal directe. 
- Personal indirecte. 

e) Desglossament per categoria professional i tassa de remuneració. 
f) Producció mitjana diària per operari o equip. 
g) Fixació de la remuneració (per equips, tasca, primes, hores, etc.). 
h) Producció diària: 

- Del millor treballador o quadrilla. 
- Del pitjor treballador o quadrilla 

i) Antiguitat de les anteriors normes de remuneració i producció. 
j) Aspectes desagradables o nocius de l’activitat. 
 

4. Equip o maquinària: 
a) Cost aproximat de les instal·lacions, equip o mitjans auxiliars necessaris. 
b) Aprofitament actual de la maquinària (= Núm. d’hores de funcionament dividit 

pel núm. d’hores que podria haver-se utilitzat). 
c) Nivell d’amortització de la instal·lació, equip o mitjà auxiliar necessaris. 
 

5. Superfície de treball disponible: 
a) Suficiència o insuficiència. 
b) Possibilitats d’ampliar espai disponible. 
c) Previsions de reducció d’espai ocupat inicialment. 

 
 
6. Control de qualitat de l’obra executada en l’activitat constructiva i/o operació: 

a) Existència d’acabats o models diferents dins de la mateixa activitat. 
b) Possibilitat d’alternatives de semiindustrialització, acabat o model que faciliti 
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l’execució material i posada a l’obra. 
c) Qualitat d’acabat exigida. 
d) Cadència del control de qualitat per a aquesta activitat. 
 

7. Estalvi, augment de productivitat o de la seguretat que cal esperar de la millora 
de mètode en el procediment d’execució, expressats en diners, hores-home, 
hores-màquina, percentatges o índexs de freqüència i gravetat de siniestralitat 
laboral: 
a) Per reducció del “contingut de treball”, no certificable, de l’activitat 

constructiva i/o operació. 
b) Per millor aprofitament de la maquinària o millor rendiment de l’equip o mitjà 

auxiliar proposat com a alternativa de millora. 
c) Per optimització de la mà d’obra necessària. 
d) Per eliminació de tasques perilloses o arriscades. 

 
1.23.2 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 material de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a 
les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució professional del projecte 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. 
 
A tal efecte, el Contractista haurà de qüestionar-se l’ordre d’execució dels treballs en 
funció de les respostes obtingudes del següent llistat d’interrogacions: 

 
PROPÒSIT: Què es fa? 
   Per què es fa? 
   Quina altra cosa es podria fer? 
   Què s’hauria de fer? 
 
LLOC:  On es fa? 
   Per què es fa allí? 
   En quin altre lloc podria fer-se? 
   On s’hauria de fer? 
 
SUCCESSIÓ: Quan es fa? 
   Per què es fa aleshores? 
   Quan podria fer-se? 
   Quan s’hauria de fer? 
 
PERSONA: Qui ho fa? 
   Per què ho fa aquesta persona i/o equip humà? 
   Quina altra persona i/o equip humà podria fer-ho? 
   Qui o quins haurien de fer-ho? 
 
MITJANS: Com es fa? 
   Per què es fa d’aquesta manera? 
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   De quina altra manera es podria fer? 
   Com s’hauria de fer? 

 
1.23.2.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 

 
D’acord amb la Memòria d’execució del projecte, el temps previst de duració de 
l’obra és de 12 mesos. 
 
Es planteja l’execució de l’obra incidint en els diferents serveis. 
 
Enderroc d’elements i edificacions existents 
Moviment de terres per formació de caixa 
Moviment de terres per construcció de rases per diferents serveis 
Execució de les xarxes de MT i BT 
Execució Xarxa Clavegueram 
Execució del rec 
Execució xarxa d’aigua 
Execució de la Xarxa de Gas 
Execució de xarxa d’enllumenat públic 
Execució de la xarxa de Telefonia i comunicacions 
Execució de vorades 
Execució de paviments 
 

 
 
1.24.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL PROPI PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Es parteix del principi que els projectistes (de construcció i/o de màquines i equips 
emprats en construcció) han complert amb la seva obligació de realitzar els seus 
dissenys i/o projectes, eliminant o reduint el risc en origen, incorporant les Proteccions, 
Resguards i Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), en el propi disseny de l’activitat, 
equip, mitjà auxiliar o màquina, garantint la seva eficàcia davant riscos perillosos 
d’accidents, per part dels seus usuaris directes o tercers circundants, en les condicions 
normals d’utilització previstes pel dissenyador o projectista, a fi i efecte d’evitar o reduir 
al mínim qualsevol tipus d’improvisació. 
 
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, així com atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE 
o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
Per principi d’eficàcia preventiva, haurà de restar relegada la implantació de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva (SPC), Proteccions i/o Resguards, com seguretat afegida a la 
protesificació d’aquelles activitats constructives i utilització d’equips de treball, 
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intrínsecament insegurs, degut a la no eliminació o reducció del risc perillós, en fase de 
planificació dels treballs, disseny i/o projecte. Un exemple clar d’aquest concepte, és la 
utilització de bastides porticades d’estructura tubular, totalment equipades (Norma 
Europea HD 1004), cobrint la possibilitat de caigudes d’altura per buits verticals de 
façanes, davant la tradicional adaptació de forques i xarxes (carents, com a conjunt, 
d’homologació alguna com Sistema de Protecció Col·lectiva). Les millores substancials 
en matèria de seguretat, producció i rendiments, que aquesta actuació d’integració de 
la seguretat aporta (ex. pràctica simultaneïtat de realització d’estructura, tancaments i 
cobertes = Reducció d’accidents per caigudes de persones o objectes + % de reducció 
del termini d’execució material de l’obra), fa rentables la seguretat i l’amortització de 
l’aparent sobrecost inicial, de la substitució de la seguretat afegida (forques i xarxes) 
per la seguretat integrada (bastida d’estructura tubular HD 1004). 
 
NOTA: Aquesta integració de la seguretat en les fases prèvies a l’execució 
material, són vitals per a incidir en el 63% de las Causes Bàsiques dels accidents de 
construcció (Informe Pierre Lorent Consultor de la CEE). Conseqüentment haurà de 
reduir-se la tradicional aplicació de seguretat afegida (ex. Utilització massiva d’EPI i 
SPC al mínim imprescindible. 
 
Com convenció, i als exclusius efectes d’interpretar adequadament el present Estudi de 
Seguretat i Salut, cal indicar que els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP), són 
aquells equips tradicionals de construcció que ja han de disposar en origen, i 
incorporats al seu propi sistema d’utilització, els preceptius Sistemes de Protecció 
Col·lectiva (SPC), Proteccions i/o Resguards i per tant no poden disgregar-se, tant 
físicament com econòmicament, del conjunt al qual pertanyen (ex. ganxos de seguretat 
en eslingues, baranes de bastides penjants, protector sobre el disc en tronçadora de 
fusta, etc.,). 
 
 
1.25. MEDI AMBIENT LABORAL (AMBIENT FÍSIC – CLIMA HUMÀ). 

 
 No es considera cap factor dels que s’han de realitzar en l’execució de l’obra 
que pugui degradar el medi ambient sempre i quan aquesta es produeixi dins dels 
límits raonables i previstos en la normativa. 
 
 
1.26. MANIPULACIÓ DE MATERIALS. 

 
- Els principis bàsics de la manipulació de materials. 
 
 La manipulació dels materials es produirà de forma mecànica sempre que 
sigui possible. 
 
- Manejament de càrregues sense mitjans mecànics. 
 

Quan es manipulin i manegin materials amb mitjans manuals es realitzarà 
amb la màxima cura i prenent les precaucions establertes per a cada 
acció en aquest estudi. 
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1.27. MAQUINÀRIA. 
 
 
- Màquines per a producció i transformació d’energia elèctrica, hidràulica i 

pneumàtica. 
· Grups electrògens. 
· Compressors. 

- Màquines per a bombeig, elevació i esgotament de líquids. 
· Bombes submergibles. 
· Bombes centrifugues de superfície. 
· Grups de pressió. 

- Màquines per a perforació, sondeig, clavaments i pantalles. 
· Màquines per a perforació i demolició. 

- Màquines per a moviment de terres a cel obert. 
· Excavadores. 
· Carregadores. 
· Retrocarregadores. 
· Màquines per a anivellació i refí (Motoanivelladores). 
· Transport extravial (Dumpers). 

- Màquines per a compactació. 
· Compactador de pneumàtics. 
· Compactador estàtic de pota de cabra. 

- Màquines per a transport per carretera. 
· Transport per carretera (Camions). 
· Cisternes per a combustibles. 

- Màquines per a fabricació, transport i posada en obra de morters i formigons. 
· Formigoneres. 
· Sitges per a ciment. 
· Camió formigonera. 
· Autoformigoneres. 
· Bombes de formigó. 
· Cintes per a col·locació de formigó. 
· Projectors de morter i formigons. 
· Allisadores de paletes. 
· Vibradors. 
· Convertidors i grups electrògens. 
· Màquines per a prefabricats de formigó. 

- Màquines per a elevació i manipulació. 
· Grua sobre pneumàtics autopropulsada. 
· Grua sobre camió amb pluma telescòpica. 
· Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal). 
· Pòrtic sobre pneumàtics. 
· Montacàrregues de materials. 
· Elevador per a persones i materials. 
· Plataformes mòbils elevadores (tisores). 
· Carretó elevador. 
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1.28. CONDICIONS DE MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
(MAUP). 

 
- Sistemes integrats de Protecció Col·lectiva. 
- Resguards. 

· Resguard fix. 
· Resguard regulable. 
· Resguard distanciador. 
· Resguard d’enclavament. 
· Apartacosos i apartamans. 
· Resguard d’ajustament automàtic. 

- Dispositiu de Seguretat. 
· Dispositiu detector de presència. 
· Dispositiu de moviment residual o d’inèrcia. 
· Dispositiu de retenció mecànica. 
· Dispositiu de comandament a dues mans. 

- Operació seqüencial. 
- Seguretat positiva. 

 
 
1.28. CONDICIONS DE MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP). 
 
Tal com s’ha indicat anteriorment, 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. 
 
La necessitat de privilegiar la incorporació de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, en 
relació als Sistemes de Protecció Col·lectiva i utilització d’Equips de Protecció Individual, 
ve donada per l’obligació legal d’integrar la seguretat en les fases de projecte i planificació 
dels treballs, en compliment dels “principis de l’acció preventiva” (Art.15 L. 31/1995).  
 
La prevenció d’accidents i l’aplicació de les tècniques de seguretat no són una opció, sinó 
una obligació, per tal motiu, els MAUP, com equipament de seguretat integrada, no 
tindran la consideració de protecció protesificada o afegida al projecte, sinó que formarà 
part de la seva execució material, i per tal motiu la seva presència no té una 
correspondència en la valoració pressupostària inclosa en aquest Estudi i subsegüent Pla 
de Seguretat i Salut, per a aquesta obra, ja que s’entén contemplada en el desglossament 
unitari de les partides d’obra del Projecte Executiu. 
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1.29. CONDICIONS DELS 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 activa (o d’accions personals complementàries, llevat el manteniment 
lògic), 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. 
 
 
12.1.30. 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. 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 
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de la Direcció Facultativa. 
 
 
1.31. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Encara que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la Senyalització i 
Abalisament s’ha assimilat, per criteris de síntesis, als Sistemes de Protecció Col·lectiva 
(SPC), sense ser-ho pròpiament, cal indicar en el present apartat, aquells aspectes que 
singularitzen a la Senyalització i Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador 
de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 
 
Tindran la consideració de sistemes de Senyalització i Abalisament, tota aquella indicació 
que, mitjançant un conjunt d’estímuls percebuts pels sentits, condicionen l’actuació de 
l’individu que els rep, davant unes circumstàncies que es volen ressaltar. 
 
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. 
 
Les condicions d’eficàcia de la Senyalització i Abalisament són les següents: 

1) Atraure l’atenció del destinatari. 
2) Donar a conèixer el missatge amb la suficient antelació. 
3) Ser clara i d’interpretació única. 
4) Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 

actuar. 
5) Possibilitat real de posar en pràctica allò indicat. 
6) La Senyalització haurà de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 

inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
 

Els Principis Bàsics de la Senyalització en matèria de Seguretat són els següents: 
1) La Senyalització mai no elimina el risc. 
2) Una correcta Senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de prevenció i 

protecció, per part dels projectistes i responsables de seguretat de l’obra. 
3) Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del Sistema de 

Senyalització previst per al centre de treball. 
4) La seva utilització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 

rebi, eliminant la seva eficàcia. 
 

 Per la seva tipologia la Senyalització podrà ser: 
1) Òptica. 
2) Acústica. 
3) Olfactiva. 
4) Tàctil. 

 
 



 
26 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL 
 

1.32. CONDICIONS D’ACCÉS, NORMES INTERIORS DE POLICIA I 
AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA. 

 
1.32.1. Normes de policia (control d’accessos i coordinació d’interferències i 

seguretat a peu d’obra. 
 
Atès que l’àmbit de treball coïncidirà en bona part dels mesos amb el 
periode lectiu de l’escola, resulta del tot necessària la incorporació al Pla 
de Seguretat i Salut les mesures de control que privin l’accès a l’espai de 
treball de l’obra. 

 
1.32.2. Àmbit d’ocupació de la via pública. 
  No es preveu l’ocupació de l’espai de la via pública. 
 
1.32.3. Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic. 

No es preveu tancament de l’espai del carrer, tot i que en el cas 
necessari es limitarà mitjançant barreres l’accés a l’espai de l’obra. 

 
1.32.4. Operacions que afecten l’àmbit públic. 

L’accés a l’obra es produirà per la carretera N-260, en l’extrem nord-
oest de l’obra, els processos de descàrrega de materials es procuraran 
realitzar dins de l’àmbit de ZV. 

 
1.32.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic. 

Sorolls. Horari de treball. 
Pols. 

 Es minimitzarà la producció de sorolls i pols en el procés d’execució de 
l’obra. 
 
1.32.6. Residus que afecten l’àmbit públic. 

No es preveu producció de residus que puguin afectar, i en tot cas tots els 
materials sobrants d’obra s’han de dur a l’abocador comarcal. 

 
1.32.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic. 

- Senyalització i protecció. 
- Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants. 
- Elements de protecció. 

· Per a vianants. 
· Forats i rases. 

En la documentació gràfica s’indica amb precisió l’àmbit de circulació de 
vehicles i els passos de vianants. 

 
1.32.8. Protecció o trasllat d’elements emplaçats a la via pública. 
 No es preveu la modificació de cap element de mobiliari urbà. 
 
 
1.32.9. Desperfectes ocasionats per les obres que afecten l’àmbit públic. 
 El contractista està obligat a no malmetre la via pública, en tot cas, haurà de 
reposar els elements malmesos al seu càrrec. 
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1.33. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MIDES DE PROTECCIÓ. 

 
1.33.1. Riscos de danys a tercers. 
 El contractista preveurà la minimització de les accions externes al recinte 

que puguin provocar danys a terceres persones. 
 
1.33.2. Mides de protecció a tercers. 

Les mesures de protecció a tercers consistiran bàsicament en el tractament 
de les diferents actuacions en les que existeixi un risc, el realitzar-les en 
moments de minim risc i prenent les mesures de seguretat efectives. 

 
 

1.34. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 

1) Incendi, explosió i/o deflagració. 
2) Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
3) 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 Auxilis. 

 
 
1.35. RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR 

EN FASE DE PROJECTE. 
 
 No es preveu altres riscos laborals dels especificats en aquest document. 
 
 En cas excepcional el contractista deurà actuar d’acord amb les instruccions 
que determini el tècnic director de l’obra i el coordinador de seguretat i salut. 
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2.-  PLEC DE CONDICIONS. 
 

2.1.- Definició i abast del plec. 

2.1.1. Identificació de les obres. 
2.1.2. Objecte. 
2.1.3. Documents que defineixen l‘Estudi de Seguretat i Salut. 
2.1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents. 

2.2.- Definicions i competències dels agents del fet constructiu. 

2.2.1. El Promotor. 
2.2.2. Coordinador de Seguretat i Salut. 
2.2.3. El Projectista. 
2.2.4. El Director d’Obra. 
2.2.5. El Director d’Execució de l’Obra. 
2.2.6. El Contractista o constructor (empresari principal) i 

Subcontratistes. 
2.2.7. Treballadors autònoms. 
2.2.8. Treballadors. 

2.3.- Documentació preventiva de caràcter contractual. 

2.3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de 
Seguretat i Salut. 

2.3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
2.3.3. Vigència del Pla d’Acció Preventiva del Contractista durant 

l’execució de l’obra. 
2.3.4. Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
2.3.5. El “Llibre d’Incidències”. 
2.3.6. El “Llibre de Registre de Seguretat i Salut” . 
2.3.7. Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de 

Prevenció i Coordinació” i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat. 

2.4.- Normativa legal d’aplicació. 

2.4.1. Textos generals. 
2.4.2. Condicions ambientals. 
2.4.3. Incendis. 
2.4.4. Instal·lacions elèctriques. 
2.4.5. Equips i maquinària. 
2.4.6. Equips de Protecció Individual. 
2.4.7. Senyalització. 
2.4.8. Diversos. 

2.5.- Condicions econòmiques. 

2.5.1. Criteris d’aplicació. 
2.5.2. Condicionants de l’aplicació de “costos” de la Seguretat. 
2.5.3. La certificació de partides contemplades en el pressupost del 

Pla de Seguretat i Salut. 
2.5.4. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut. 
2.5.5. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat. 

2.6.- Condicions tècniques generals de seguretat. 
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2.6.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de 
Seguretat. 

2.6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció. 
2.6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut. 
2.6.4. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista 

competents en matèria de Medicina del Treball. 
2.6.5. Condicions Tècniques dels Col·laboradors Prevencionistes a 

l’obra. 
2.6.6. Condicions Tècniques de formació en Seguretat a l’obra. 

2.7.- Condicions tècniques de seguretat de les activitats constructives (Fitxes 
Orientació Preventiva) 

2.8.- Condicions Tècniques Particulars. 
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2.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

 
 
2.1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres a realitzar es corresponen la construcció de la vialitat del polígon 1 de la 
urbanització de molí del Llorenç de Maià de Montcal. 
 
 
2.1.2.     Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per a la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implantació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
a) Tots aquells continguts al “Plec General de Condicions Tècniques de 

l’Edificació”, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
“Direcció General d’Arquitectura”. 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel “Ministerio de la Vivienda” i 
posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per 
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 

 
2.1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 
 

Memòria:  
Plec:  
Plànols:  
Amidaments:  
Pressupost:  

 
2.1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu  cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que la integren, coherent 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on s’hagi de 
materialitzar. 



 
31 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL 
 

 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i el Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
 
2.2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU. 
 

2.2.1. El Promotor. 
2.2.2. Coordinador de Seguretat i Salut. 
2.2.3. El Projectista. 
2.2.4. El Director d’obra. 
2.2.5. El Director de l’Execució de l’obra. 
2.2.6. El Contractista o constructor (empresari principal) i 

Subcontractistes. 
2.2.7. Treballadors Autònoms. 
2.2.8. Treballadors. 

 
 
2.2.6. El Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individualment o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, es compromet d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
d’aquestes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat del Contractista i/o Subcontractista: 

 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, del Director de l’Execució de 
l’obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la siniestralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
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exigibles per actuar com empleat constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància 
ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 

7. El legal representant del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 
Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) 
en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, 
als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

12. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

13. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, 
els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

14. El Constructor facilitarà, per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
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Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra o bé delegarà  l'esmentada funció a un altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

15. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 

16. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, 
a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

17. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les 
mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i suports, 
ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges 
de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altra mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

18. La interpretació de l'Estudi de Seguretat i Salut (ESS) i el control de 
l'aplicació  de les mesures en contingudes en ell i desenvolupades en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS) del Contractista, correspondrà al Coordinador de 
Seguretat i si s’escau a  la Direcció Facultativa de l'obra. 

19. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Els dos 
seran persones competents, d'àmplia solvència moral, capacitat de treball i 
coneixement pràctic de la indústria de la construcció. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra persona amb més mèrits designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat del 
Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 
altre requisit formal. 

20. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

21. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de 
l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 
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indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com dels 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

22. La Direcció Facultativa fixarà el dia i hora de visita a l'obra, conforme al 
pla de treball. A aquestes visites haurà d'assistir el Director Tècnic (o en el seu 
cas el Cap d'Obra i l'Encarregat General). 

23. Les instruccions i ordres que doni la Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre-Registre de Seguretat i Salut, expedit pel Col.legi professional 
corresponent. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

24. Les condicions de seguretat del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments i/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes empleadors així com dels propis treballadors 
Autònoms.  

25. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i la seva protecció, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 

26. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. 
que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als mitjans i 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

27. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció Facultativa. 

28. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels 
respectius responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
còpia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 
 
2.3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL. 

 
2.3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de 

Seguretat i Salut. 
2.3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
2.3.3. Vigència del Pla d’Acció Preventiva de l’Empresari Contractista 

durant l’execució de l’obra. 
2.3.4. Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
2.3.5. El “Llibre d’Incidències”. 
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2.3.6. El “Llibre de Registre de Seguretat i Salut”. 
2.3.7. Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de 

Prevenció i Coordinació” i documentació contractual annexa 
en matèria de Seguretat. 

 
 
2.3.2.  Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com a document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia “cultura preventiva interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per a l’execució material de l’obra, podrà indicar 
a l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats de 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat del Contractista. 

 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que puguessin redactar el 
Coordinador de Seguretat amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
sent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
2.3.3.  Vigència del Pla d’Acció Preventiva de l’Empresari Contractista durant 

l’execució de l’obra 
 
El Pla d’Acció Preventiva de l’Empresari Contractista realitzat de conformitat al R.D. 39 
/ 1997 “LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9), tindrà 
una influència directa als continguts de gestió preventiva del Pla de Seguretat i Salut 
específica per a aquesta obra, especialment en el desenvolupament dels següents 
aspectes: 

 
1.  La integració a tots els nivells jeràrquics de l’empresa, esmentant la implantació i      

atribucions preventives de tots ells, deixant constància de l’obligatorietat 
d'incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que realitzin o ordenin així 
com en totes les decisions que puguin adoptar, en relació a la seva possible 
influència a l’obra objecte del present Estudi de Seguretat. 

2.  L’establiment d’una acció de prevenció de riscos, integrada a la gestió 
empresarial, de forma tal que suposa a la implantació documentada d’un Pla 
d’Acció Preventiva, que inclou l’estructura organitzativa, la definició de funcions, 
les pràctiques, els procediments i els recursos necessaris per a dur a terme 
l’esmentada acció. 

3.  La planificació preventiva inclourà en tot cas: 
a) Mitjans humans i materials aportats. La influència a l’obra objecte del 

present Estudi de Seguretat. 
b) Recursos econòmics assignats per a la consecució dels objectius. La 

influència a l’obra objecte del present Estudi de Seguretat. 
c) Integració de les mesures d’emergència en cada centre de treball. 

Singularment a l’obra objecte del present Estudi de Seguretat. 
d) Planificació de la vigilància de la Salut a l’Empresa Contractista. Refereix 

en aquesta obra. 
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e) Pla d’informació i formació preventiva interna d’empresa. Influència a 
l’obra objecte del present Estudi de Seguretat. 

f) Cronograma temporal de la planificació preventiva interna d’empresa: 
períodes concrets, fases i prioritats en el desenvolupament de la implantació 
que poguessin afectar a l’objecte del present Estudi de Seguretat. 

g) Determinació del programa de seguiment i control periòdic. La influència a 
l’obra objecte del present Estudi de Seguretat. 

4. Quan del resultat de l'avaluació de riscos empresarials, es posen de manifest 
situacions de risc, que puguin tenir influència en el desenvolupament dels 
treballs contractats per a l’obra objecte del present Estudi de Seguretat, 
s’especificaran en el Pla de Seguretat les mesures adoptades per a eliminar, 
controlar o reduir els esmentats riscos durant l’execució de les obres. 

 
 
2.4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ. 
 
L’obra objecte del present Estudi / Pla de Seguretat, estarà regulat durant tota la 
seva execució, pels textos que s’esmenten a continuació, amb caràcter d’obligat 
compliment per a totes les parts implicades. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscs laborals. 
 
Reial Decret 1327/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut. 
 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 
 
Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació de càrregues. 
 
Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball en equip que inclouen pantalles de visualització. 
 
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzao de 
1.971. 
Ordenanza de Trabajo para las insustrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 
28  de agosto de 1.970, especialment els articles 165 a 176 “Disposiciones 
Generales”, articles 183 a 291 “Construcción General” i articles 334 a 341 “Higiene 
en el Trabajo. 
 
Comités de Seguridad e Higiene de 11 de marzo de 1.971. 
 
Conveni col·lectiu de la Construcció a Barcelona. 



 
37 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL 
 

 
Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección del 
Ministerio de Trabajo., entre d’altres les MT núm. 1, 2, 4, 5, 7, 13, 18, 21, 22, 23, 26 
i 27. 
 
Reglament de línies Aèries d’alta Tensió, B.O.E. 27-12-68 
 
Altres disposicions d’aplicació a l’obra: 
Reglamento electrotécnico de baja tensión. B.O.E. 9-10-73 e instrucciones 
complementarias. 
 
Estatuto de los trabajadores. B.O.E. 14-3-80 
 
Reglamento de Servicios Médicos de Empresa. B.O.E. 27-11-77 
 
Reglamento Aparatos elevadores para obras. B.O.E. 14-6-77 
 
Reglament de Règim Intern de l’Empresa Constructora.  
 
Obligacions de les parts implicades. 
 

Per altra banda s’haurà de tenir en compte les següents indicacions per totes les 
parts que intervenen a l’obra, segons s’indiqui: 
 
L’empresa Constructora a través del seu Departament de Seguretat que estarà 
format pels Serveis Mèdics i el Comitè de Seguretat i d’acord amb la Direcció 
Facultativa designarà el Comitè de seguretat de l’obra i nomenarà el Cap d’Obra, i 
escolliran plegats el vigilant de seguretat. Aquestes tres parts juntament amb la 
Direcció Facultativa vigilaran la seguretat en les diferents zones i fases del procés 
constructiu. 
 
A l’obra es formarà el Comitè de Seguretat i Higiene, compost per un tècnic 
qualificat en matèria de seguretat en representació de l’Empresa i dos treballadors 
dels oficis amb més presència durant l’execució de l’obra i un vigilant de seguretat 
amb competència professional en matèria de seguretat i higiene (Art. 167. De la 
O.T. de la Industria de la Construcción) 
 
Atribucions i obligacions: 
 
Comitè de Seguretat i Salut: 
 Reunió com a mínim un cop al mes. 
 Control i vigilància de l’acompliment de l’Estudi  i Pla de Seguretat. 
 Informació immediata al cap d’obra de les anomalies observades. 
 Estudi dels motius dels possibles accidents. 
 
Vigilant de Seguretat: 
 Estarà delegat pel Comitè per vigilar l’acompliment de les normes de seguretat. 
 Informarà al Comitè i s’encarregarà de que se segueixi el Pla de Seguretat. 
 Tindrà categoria d’oficial, fix en plantilla i amb dos anys d’antiguitat. 
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Podrà ser vàlid tot tipus de part d’ús comú a l’Empresa per als Comunicats 
d’Accidents i Deficiències si és prèviament acceptat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut. En tot cas caldrà que com a mínim hi consti: 
 
Accidents: 

 Identificació de l’obra. Data i hora de l’accident. 
 Nom del treballador. Categoria professional. Domicili 
 Lloc de l’accident (situació a l’obra) 
 Motius i gravetat aparent de l’accident. 
 Primers auxilis (Persona i lloc) 
 Testimonis de l’accident amb declaracions separades. 

A més, es redactarà un informe que analitzi les possibles formes d’evitar accidents 
similars i mesures urgents a prendre, si s’escau. 

 
Deficiències 

 Identificació de l’obra. Data i hora de l’observació. 
 Lloc i deficiències observades 
 Estudis per millorar els defectes detectats. 

 
D’ambdós tipus de comunicats d’accidents i deficiències es realitzarà mensualment 
un control amb gràfics i índex que permetin observar i comparar l’evolució de la 
Seguretat a l’obra. 
 
Tots els tècnics de la Direcció Facultativa estaran coberts en matèria de 
responsabilitat civil professional. El Contractista tindrà una assegurança de 
Responsabilitat Civil amb cobertura per danys a tercers per actes o omissions 
directes o indirectes a les que hagi de respondre ell mateix o per altres, també serà 
obligatori per part del Contractista la contractació d’una assegurança a tot risc 
durant la durada de l’obra, perllongant-se per un termini mínim d’un any des del 
final definitiu de l’obra. 
 
 
2.5. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

 
2.5.1. Criteris d’aplicació. 
2.5.2. Condicionants de l’aplicació de “costos” de la Seguretat. 
2.5.3. La certificació de partides contemplades en el pressupost del 

Pla de Seguretat i Salut. 
2.5.4. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut.  
2.5.5. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat. 

 
 
2.5.1. Criteris d’aplicació. 
 
Tenint en compte que la Seguretat no és una opció, per criteri legal en el nostre país, 
es necessari “valorar els costos” de la Seguretat, de forma tal, que se li assigni una 
imputació econòmica a les inversions necessàries i obligatòries per a realitzar 
Prevenció en el Sector de la Construcció. Aquest tractament economicista de la 
Seguretat com a opció, és contrari a l'esperit de l’aplicació pràctica de la Seguretat 
Integrada, pel qual tot Projecte, Equip o Procés de Treball constructiu és el resultat 
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d’una col·legiada actuació tècnico-professional de “Anàlisi de Treballs per a 
Descomposició de Feines” (Estudi Científic del Treball de la Construcció), aquesta 
Integració de la Seguretat en el propi procés de disseny i productiu, seguint els principis 
doctrinals de la Seguretat Industrial que s’aplica en els països que encapçalen els 
resultats més eficaços en Qualitat, Prevenció i Medi Ambient, no pot valorar-se com 
una opció, sinó formar part íntegra i indissoluble de tots i cadascun dels preus unitaris 
de les partides productives. 

 
No obstant l’Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat com un cost  “afegit” a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 
Segons els nostres legisladors, el pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de 
Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de “despeses” previstes, tant pel que 
es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al 
quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operació de difícil previsió. 

 
Les medicions, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
de l’E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol 
més. 

 
La tendència a Integrar la Seguretat (pressupost de Seguretat = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els “costos” exigits per a la correcta execució professional dels 
treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri és l’aplicat en el present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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2.6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT. 
 

2.6.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de 
Seguretat. 
- Tècniques Analítiques de Seguretat. 

· Posteriors als accidents. 
· Prèvies a l’accident. 

- Tècniques Operatives de seguretat. 
· Sobre el Factor Tècnic. 
· Sobre el Factor Humà. 

2.6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció. 
2.6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut. 
2.6.4. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista 

competents en matèria de Medicina del Treball. 
· Reconeixement d’ingrés. 
· Reconeixements periòdics. 

2.6.5. Condicions Tècniques dels Col·laboradors Prevencionistes a 
l’obra. 

2.6.6. Condicions Tècniques de formació en Seguretat a l’obra. 
· Formació mínima del personal tècnic. 
· Formació mínima del personal de producció. 

 
 
 
2.6.1.  Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat. 
 
La Prevenció de la Siniestralitat Laboral, d'igual manera que a qualsevol altra branca de 
l'activitat humana en un camp definit, presenten formes d'actuació diferent i 
específiques, a través de les quals es pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 
Aquestes formes d'actuació o Tècniques de Seguretat, que estan clarament definides 
per les diferents doctrines prevencionistes, són l'arma imprescindible que necessita 
conèixer i aplicar el constructor per a actuar eficaçment en aquest camp. 

 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera de 
desenvolupament concret de les Tècniques de Seguretat i com s'ho farà per aplicar-les 
a aquesta obra. 

 
Tot seguit es realitza, per orientar l'equip redactor del Pla de Seguretat i Salut, el 
desenvolupament d'una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
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TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes que pugin conduir a la materialització d'accidents. Són 
tècniques bàsiques per a l'aplicació, amb criteri científic, de la Seguretat. Aquestes 
tècniques no fan seguretat, donat que no corregeixen el risc, però sense aquestes no 
es pot fer la Seguretat ni l'Avaluació de Riscos. 

 
Posteriors als accidents.- 

 
Són les següents: 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
Cada accident és l'exteriorització d'un risc que s'ha actualitzat per un seguit de causes 
concatenades entre ells. 

 
Malgrat que cada accident sigui diferent, casos similars es repeteixen al llarg del temps, 
i la gran part d'ells denoten riscos i causes comuns. 

 
L'estudi dels accidents esdevinguts serveixen, un cop analitzats, per a la prevenció 
d'accidents futurs. 

 
1.- Notificació i Registre d'Accidents: 

 
La primera actuació per a l’estudi dels Accidents, és la seva "Notificació" i 
"Registre". Si els accidents que s’esdevenen no es notifiquen, la seva 
experiència es perd i no poden estudiar-se. Les notificacions dels accidents han 
de ser enregistrades per al seu ulterior tractament. 
 
El Contractista Principal haurà de disposar d’un sistema de Notificacions-
Registre. Això obliga a plasmar al Pla de Seguretat i Salut, el mètode seguit per 
descriure amb un suport administratiu adient (Parts d’accident, el seu recorregut, 
responsabilitats de la seva emissió i recollida, etc.), dita actuació. 
 
El més adient és que la notificació ha de sortir del Cap Directe superior a 
l'accidentat o material fet mal bé. El registre pot completar-se a partir de les 
notificacions facilitades pel Servei Mèdic o pel socorrista d'obra, el Departament 
de Personal i el Servei de Seguretat. 
 
A nivell extraempresarial aquesta notificació es realitza mitjançant els Parts i 
Butlletins d'accidents que les entitats asseguradores estan obligades a enviar a 
les Delegacions Provincials de Treball. 
 

2.- Investigació Tècnica d'Accidents:  
 
L'estudi en més profunditat de l'accident notificat es realitza mitjançant " La 
Investigació Tècnica d'Accidents", i serveix per a localitzar les causes per les 
quals s’ha produït. No per a definir culpables. 
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Aquesta investigació que pretén analitzar les causes bàsiques dels accidents, 
utilitza diversos mètodes: 

 
- Testimoniatge de la víctima i els testimonis. 
- Investigació ocular. 
- Proposta de mesures correctores. 
- Fotografies. 
- Esquemes. 
- Proves de laboratori. 

 
Mitjançant "la Investigació Tècnica d'Accidents", s'explota al màxim l'experiència 
dels accidents notificats. Els responsables del Contractista encarregats de fer les 
investigacions d'accidents, hauran rebut formació concreta per a realitzar 
aquesta tasca. Per part dels serveis Tècnics de la Mútua d'Accidents de Treball. 

 
Per a no col·lapsar-se en la Investigació de tots els accidents produïts al centre 
de treball, el Contractista podrà reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut l'adopció 
de dos sistemes complementaris d'investigació: 

 
- Una investigació somera de tots els accidents que precisin cura de 

farmaciola o reparació mecànica, segons sigui l'accident de dany personal o 
material. Aquesta investigació es realitza al mateix imprès de Notificació, i 
pel Tècnic responsable de la Notificació (Comandament directe immediat 
superior a l'accidentat o material fet mal bé). 

- Una investigació a fons dels accidents potencialment greus, reincidents o de 
característiques singulars. 

 
Prèvies als accidents.- 

 
Són les següents: 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la siniestralitat. 
- Anàlisi de la moral de treball. 

 
S’ha de centrar a l'estudi dels riscos i les causes que el motiven, sense necessitat que 
hi hagin ocorregut accidents. 

 
1.- Inspeccions de Seguretat:  

 
El Contractista haurà de tenir present al seu Pla de Seguretat, que els riscos 
presents no sempre s'actualitzen en perills desencadenants. Si es detecten 
aquests riscos i es corregeixen abans que passin, podrà el Contractista i 
Empreses subcontractades, evitar  els accidents. Aquesta detecció de riscos es 
realitzarà mitjançant les "Inspeccions Tècniques de Seguretat".  
 
És una tècnica important per a l'obtenció de resultats palpables en la lluita contra 
la siniestralitat laboral, i el seu domini i implantació, defineixen la preocupació i 
capacitat de la Línia Productiva del contractista, per a la prevenció eficaç. 
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2.- Anàlisi de Treball: 

 
L'estudi científic del treball, mitjançant l'Anàlisi per Descomposició de Tasques i 
Control d'Assegurament de la Qualitat, és el conjunt de tècniques que permeten 
relacionar la totalitat de les operacions, fases i mitjans implicats en cadascuna de 
les activitats laborals que integren les diferents partides del  procés constructiu. 
 
Aplicades com a Tècniques de Seguretat, identifiquen els potencials accidents i 
fonts de risc, associats a cada etapa del treball o tasca analitzada. 
 

3.- Anàlisi Estadística de la Siniestralitat: 
 
Mitjançant l'explotació estadística de les dades recollides, tots els ratis derivats 
de l'estudi de riscos poden aprofitar-se a través d'un mètode estadístic que aporti 
estadístiques descriptives i estadístiques analítiques. 
 
Això obliga a codificacions, tabulacions, taules de freqüència, índex i taxes, línies 
de tendències, proves i hipòtesis estadístiques. 
 
Com en moltes vegades, l'experiència d'accidents no es possible, l'estadística 
supleix aquesta dificultat i permet coneixements científics aproximats. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al Pla de Seguretat i Salut de l'obra, 
que per aquest centre de treball porti un control estadístic dels resultats de la 
siniestralitat laboral, bé comptant amb l'ajut de Departaments interns de 
l'Empresa, Serveis Tècnics de Seguretat, Fundació Laboral de la Construcció o 
Mútua  d'Accidents de treball, segons els criteris establerts pel Conveni de la Xª 
Conferència d'Estadígrafes del treball de l’O.I.T. 
 
D'aquest control estadístic, s'extraurà una informació que tractada 
adequadament porti implícita a més a  més d'un coneixement precís de 
l'accidentalitat, l’adequada motivació dels responsables de producció per a la 
millora del nivell de seguretat de les seves àrees de treball. 
 

4.- Anàlisi de la Moral de Treball:  
 
La moral de treball, bé definida com una actitud de satisfacció que es 
desenvolupa en un grup, és a dir un desig de preservar amb entusiasme en el 
treball, per a contribuir a la consecució dels objectius i finalitats de cada una de 
les empreses que intervenen a l’obra, donant un component resultant que 
coincideixi amb els objectius i finalitats del Contractista Principal, les 
expectatives de la Direcció Facultativa i els desitjos del Promotor. 
 
Les anàlisis de la moral de treball, es dirigeixen sobretot a esbrinar: 
 
1.- El grau en què els membres d'un grup tenen un objectiu comú. 
2.- El grau en què aquest objectiu comú es consideri valuós. 
3.- El grau en què els membres senten que l'objectiu pot ser assolit.  
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L'existència d'un Programa d'implantació, a l'Empresa Contractista, 
d'Assegurament de la Qualitat, així com el corresponent Pla d’Acció Preventiva, 
contribuiran notablement a obtenir bons resultats en l'àmbit de la  moral de 
treball. 

 
 
 
TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc i subsidiàriament el Perill. Són les tècniques que 
veritablement fan Seguretat, però no es poden aplicar correcta i eficaçment si abans no 
s'han identificat les Causes. 

 
Les Tècniques Operatives, per la seva part intenten evitar els accidents mitjançant 
l'aplicació de solucions alternatives que eliminant les "causes" facin inviable l'aparició 
de "risc", o com  a mínim, redueixin les conseqüències dels accidents. 

 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar en el seu Pla 
de Seguretat i Salut que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre: 

 
- El Factor Tècnic 
- El Factor Humà. 

 
Sobre el Factor Tècnic. 

 
Les Tècniques Operatives, sobre el Factor Tècnic, són indubtablement les més 
importants i rendibles per a la Prevenció. En aquestes poden obtenir garanties de 
Seguretat, malgrat la conducta humana. 

 
Es poden classificar de la següent manera: 
- De Concepció 
- De Correcció 
 
A.- De Concepció:   

 
Basada en la inclusió del Concepte de Seguretat com a factor decisiu en tot Projecte 
d'Instal·lacions i Planificació Industrial inicial, en tot Disseny d'Equips de Treball i a la 
Planificació, Programació i Execució de Mètodes de Treball, que han de ser concebuts 
juntament amb les instal·lacions i els equips, de manera ergonòmica, és a dir, cercant 
l'adaptació del treball a l'home. 
 
B.- De Correcció:  

 
L'acció de l'Ergonomia de Correcció se centra en la millora de les condicions perilloses 
detectades en instal·lacions, equips i mètodes de treball, ja existents. 

 
Aquestes condicions detectades mitjançant les Tècniques Analítiques, presenten riscos 
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definits, la correcció dels quals pot fer-se mitjançant les Tècniques que es relacionen a 
continuació i que el Contractista haurà d'indicar de quina manera les portarà a terme en 
aquesta obra, en el Pla de Seguretat i Salut. 

 
La seva exposició segueix un ordre fixat per la preferència que s'ha de tenir en 
seleccionar una o més d'aquelles per a corregir un risc. Dit d'una altra manera, 
únicament ha de fer-se servir una d'aquelles quan no sigui possible, material o 
econòmicament, l'aplicació de l'anterior. 

 
D'aquesta manera tenim: 

 
1.- Sistemes de Seguretat:  

Els sistemes de seguretat són mesures tècniques i equips que anul·len el risc o 
bé donen protecció sense condicionar el procés productiu (p. e. Disjuntors 
diferencials, equips antideflagrants, alimentació automàtica de màquines, 
estructura semiprefabricada i forjats de prellosa armada en substitució dels 
tradicionals de bigueta i revoltó..,) 

 
2.- Proteccions col·lectives i Resguards:  

Obstacles materials que actuen com escuts impedint l'accés de l'home a la zona 
de risc (ex. Baranes de protecció). 

  
3.- Manteniment Preventiu:  

Donada la similitud entre avaria i accident, tot el que eviti avaries, evitarà 
accidents. Segons aquest principi, la prevalença del Manteniment Preventiu (o 
millor el Predictiu) sobre el Manteniment Correctiu, és l'arma més eficaç per a 
evitar sinistres ocasionats per mitjans auxiliars, màquines i vehicles. 

    
4.- Proteccions Personals:  

L'ús d'Equips de Protecció Individual, és el reconeixement que s'està treballant 
en un ambient laboral arriscat i agressiu al seu conjunt, ja que mitjançant 
aquests s'intenta evitar lesions i danys quan el risc no s'ha eliminat pel motiu que 
sigui. Són d'aplicació com a últim recurs, ja que presenten l'inconvenient que la 
seva efectivitat depèn de la seva correcta utilització per part dels usuaris (total 
dependència de la conducta humana). 

   
5.- Normes:  

Si més no, cap de les tècniques anteriors no es poden materialitzar, o si la seva 
aplicació no ens garanteix una prevenció de la Siniestralitat acceptable, és 
necessari acudir a la Imposició de Normes, entenent-se com a tal les consignes, 
prohibicions, permisos de treball, procediments operatius de seguretat i mètodes 
de treball que s'imposen tècnicament per a orientar la conducta humana. 

 
6.- Senyalització:  

Les tècniques anteriors han de ser completades amb la Senyalització de 
Seguretat, ja que el risc desconegut, pel fet de ser desconegut, resulta perillós. 
Senyalitzar és, doncs descobrir riscos. És una tècnica de gran rendiment per a la 
Seguretat 

 
Sobre el Factor Humà.- 
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Les Tècniques Operatives sobre el Factor Humà s'identifiquen com aquelles que lluiten 
per influir sobre els actes i accions perillosos, això és, són les que  intenten eliminar les 
causes humanes dels accidents. 

 
Si bé són necessaris per a la seguretat, fins el moment actual la seva aplicació ha 
produït una baixa rendibilitat de la inversió prevencionista en aquest camp i la seva 
aplicació no proporciona garanties reals que s'evitin accidents. 

 
Així doncs: 

 
A.- Adequació del personal. 
 

1.- Test de Selecció prelaboral del personal. 
2.- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

 
B.- Canvi de comportament. 

  
1.- Formació 
2.- Ensinistrament 
3.- Propaganda 
4.- Acció de grup 
5.- Disciplina 
6.- Incentius 
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2.7. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
MONOGRÀFIQUES PER A CADA ACTIVITAT 
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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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DEMOLICIÓ  MANUAL 

1.- Definició i descripció. 

     

1.1 Definició : 

  
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat 
per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres 
(pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
     

1.2 Descripció: 

 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 

1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües 
fecals,  2.- Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de 
combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments 
exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat 
inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de 
transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les 
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes 
amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan 
possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 
  
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a 
desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
  
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la 
demolició : 
 
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 

portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap 

dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder 
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines 

elèctriques.  
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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DEMOLICIÓ MANUAL 

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 Probabilit

at 
Gravetat Avaluació del 

Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                       ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.    BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
   
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades 
d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  
risc causat pel nivell de soroll. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 

3.- Norma de Seguretat 

 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat possible. 
 

Abans de la demolició : 

 
 L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi 

la calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb 
els senyals de seguretat vial corresponents. 

 Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda 
d’objectes  cap a fora del solar. 

 S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 
marquesines, etc. 

 S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
 S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la 

formació de pols durant  la realització dels treballs. 
 S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 

sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja 
sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

 Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar 
la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas 
que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

 Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels 
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

 Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, 
per observar si aquestes progressen. 

 Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 

   

Durant la demolició : 

  
 L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició 

es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la 
proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

 Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
 En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, 

s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de 
contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi 
l’edificació. 

 En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, 
l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats 
per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

 Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada 
sigui superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent 
per evitar la caiguda dels treballadors. 

 Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 
metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer 
generalment llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

 Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
 En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les 

corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a 
nivell vertical. 
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 Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les 
runes des de dalt. 

 En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades 
marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin 
a nivells inferiors. 

 L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels 
seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de 
recolzament de l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 

 En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
 S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 

d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, 
deixar l’obra neta i endreçada. 

 No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i 
suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  
sobre de les bastides. 

 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, 
les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que 
puguin ser afectades per aquestes. 

 Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades 
braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

 Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
 A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en 

tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 
 En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
 En cas que es generi pols es regaran les runes. 
 En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, 

els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi 
problemes a les vies respiratòries. 

 En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar 
ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

  

Després de la demolició : 

  
 Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per 

observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
 S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del 

nou edifici. 
     

ELEMENTS AUXILIARS 

   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
 
 
 
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 
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Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  
1627/1997) 
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

 
 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes 

per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, 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 guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 
com a  màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un 
diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà 
proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. 
L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment 
tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

- 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. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de 
peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
  
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 
- 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 perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
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) 
 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
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 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats  als treballadors dels mateixos, 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 
al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
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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. 
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BUIDATS 

1.- Definició i  descripció. 

 

1.1 Definició : 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la 
rasant del terra. 
    

1.2 Descripció : 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot 
començar amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat 
realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel 
sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les 
dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic 
competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  
 Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
 Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
 Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
 Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de 
terres, és a dir : 
 Excavadores. 
 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que 
no hi hagués tancaments pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de 

l'accés dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
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BUIDATS 

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 Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.           BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.            BAIXA            LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                      ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                            BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA          GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA            LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.           BAIXA         MOLT GREU      MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                          BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                       BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                          BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                 BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.        

ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA           GREU         MEDI  
 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  
degut al nivell de soroll. 
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BUIDATS 

3.- Norma de Seguretat 

  

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  
 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles 

desperfectes. 
 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de 

personal d’obra i de les oficines. 
 S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de 

maquinària de moviment de terres. 
 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus 

accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, 
i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 

 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat  possible. 

 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar 
si aquestes progressen. 

 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel 
comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que 
puguin  provocar una certa inestabilitat. 

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la 
seva  corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador 
mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat.  

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i 

amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors 
condicions de rendiment i seguretat. 

 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal 
de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius 
de la pendent de la rampa.  

 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida 
de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 

 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència 

d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, 
telefonia, clavegueram). 

 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin 
desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 
seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la 
distància recomanada esdevé de  5 metres). 

 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una 
bastida metàl·lica tubular modular. 

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús 
o de socabament de les fonamentacions veïnes. 

 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
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 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una 
barana de seguretat de 90 cm. 

 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
 S’haurà 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 

haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els 

casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat 

d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
 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. 
   

Oxitallada 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

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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BUIDATS 

    

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 Les proteccions col·lectives esmentades en 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 gruixària i 10 
cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
- 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 perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
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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BUIDATS 

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 les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita 

cilindrada). 
  
 Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
  
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 UNE. 
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RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

  

1.1 Definició: 

  
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    

1.2 Descripció : 

   
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar 
el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar 
segons les característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
 Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
 Operaris per realitzar l’excavació manual. 
 Operaris pels treballs d’estretament. 
 Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, 
en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o 
pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, 

ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part 
inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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RASES I POUS 

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 Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.            MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.             BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT 

GREU 
CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT 

GREU 
MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
   
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc 
causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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RASES I POUS 

3.- Norma de Seguretat. 

   

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, 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. Si encara no fos així, es construirien .. 
 

PROCÉS 

Rases 

 
 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, 

així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb 
la major seguretat. 

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i  amb  la corresponent experiència. 

 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a 
una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que 
emprin. 

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 
d’aigües superficials. 

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia 
i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres 
elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la 
suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament 
calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  
de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per 
la part inferior del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, 
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, 
s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 
0,70m. encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula 
fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges 
auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais 
necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, 
formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre 
que es prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de 
l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a 
peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es 
troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les 
escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en 
el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell 
del terra en 1 m., com a mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es 
disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 
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 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 
excavacions corresponents. 

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es 

col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de 
llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de 
vehicles. 

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a 
mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una 
provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a 
l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin 
servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, 
telefonia, clavegueram). 

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui 
o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  
prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb 
l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes 
línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no 
s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe 
durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant 
mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions 
necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  
el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir 
en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició 

que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 

referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 
 

Pous 

 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat en la mesura del possible.   

 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la 
distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi 
amb les disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que 
sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que 
facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip 
auxiliar de bombeig. 

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
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 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar 

protegits, en la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part 

superior i els entorns del pou. 
 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment 

il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 

a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així 

com     d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 

perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense 
cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat 
convenientment  lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell 
quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de 
seguretat de manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats 
de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca 
del pou un plint de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada 
jornada. 

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos 
terços de la seva capacitat. 

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 
 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire 

fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de 

profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element 
equivalent. 

 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es 
realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 
metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" 
s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir 
en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, 
davantal. 

 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor 
diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 

 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió 
estiguin en bon estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició 

que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 

esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls on sigui precís. 
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Elements Auxiliars 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
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) 

 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

     
 Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 

inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
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). 

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. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 
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 Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
   
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 
al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
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CONTENCIÓ 

1.-Introducció 

 

1.1 Definició:  

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o 
anul·lant les empentes horitzontals. 
 

1.2 Tipus de cimentació: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals: 
 Talús. 

Artificials:   
 murs de sosteniment.  
 murs pantalla. 

 

1.3 Observacions generals: 

- L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal  manera que 
en la seva part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-se l’inclinació del terreny 
segons els paràmetres geotècnics d’aquest per anul·lar els esforços horitzontals de les terres. 

- El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la 
contenció del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El 
mur de sosteniment està constituït, bàsicament, per dos elements: 

 La fonamentació superficial. 
 El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada del  

formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres en 
el seu extradós, anul·lant les empentes horitzontals. 

- El tancament pantalla es construeix  des de la rasant superior per a la contenció del tall de les 
terres, necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla 
s’hauran de seguir els passos següents : 

 construcció del muret guia. 
 perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
 col·locació d’encofrat de juntes entre plafons. 
 col·locació d’armadures. 
 Abocada del formigó als plafons. 
 extracció d’encofrats de juntes. 
 demolició de caps de plafons. 
 execució de la biga de lligat de plafons. 
- Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de  programar i 

organitzar el tall d’obra, adequadament. 
- S’ha de considerar, 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, així com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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MURS DE CONTENCIÓ 

1.- Definició i  descripció. 

   

1.1 Definició: 

Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per 
sostenir relleus drenats entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres. 
     

1.2 Descripció: 

 Construcció de capçal: 
- Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur. 
- S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny. 
- Es col·locaran les armadures. 
- Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera. 
  
  Construcció del mur: 
- Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la  superficial. 
- Es  col·locaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.  
- Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat. 
- Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat. 
- Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte 

d’execució. 
- Es continuaran regant les superfícies del mur. 
  
 Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

 Encofradors. 
 Ferrallistes. 
 Operaris d’abocada i vibrat del formigó. 
 Conductors de formigonera. 
 Operaries per al bombeig del formigó. 
 Conductors de grues. 

  
 També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de 

sosteniment: 
 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 

per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 
l) Eines manuals. 
m) Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
n) Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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MURS DE CONTENCIÓ 

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’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 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 Probabilitat  Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.     CRÍTIC ALTA MOLT 

GREU 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.             MÈDIA LLEU BAIX 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                  BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                            BAIXA GREU BAIX 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                BAIXA LLEU ÍNFIM 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        MÈDIA GREU MEDI 
 9.-Cops amb objectes o eines.                     MÈDIA LLEU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                          MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.     

BAIXA MOLT GREU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.         MÈDIA GREU MEDI 

   
 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (3)      Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (8)      Risc  degut al bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
  (16)    Risc específic causat per serveis afectats 
  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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MURS DE CONTENCIÓ 

3.- Norma de Seguretat 

   

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

   
 La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 

10%. 
 El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s'assenyalarà 

adequadament. 
 L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins 

independents als camins de circulació de la maquinària. 
 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a 

mòduls de la bastida tubular. 
 En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es 

col·locaran baranes de seguretat. 
 Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment 

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 dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos 

específics, així com  l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 

 L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i 
en les seves maniobres s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d'acció de la 
mateixa. 

 L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió es realitzarà guiat per 
un capatàs o per un encarregat. 

 Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper", i 
abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona. 

 El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua 
mòbil, convenientment eslingada i guiada. 

 Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

 L’operari que realitzi  l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es col·locarà el motlle de l’encofrat 
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

 El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment 
eslingada. 

 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 per un 

operari al  mateix motlle. 
 En primer lloc, es col·locarà el motlle corresponent a l'extradós del mur degudament esbiaixat 

evitant així la bolcada. 
 Abans de la col·locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a 

aquesta tasca l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb 
aquest líquid (desencofrant). 

 L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

 En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà 
que tingui la precaució d'emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 
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  Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de 
cap a cap del mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d'amplària i en el 
seu perímetre s'haurà  d'instal·lar  la corresponent barana de seguretat. 

 L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
 O mitjançant una passarel·la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es 

mantingui aproximadament horitzontal. 
 En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per  l'encofrat, per 

realitzar aquesta col·locació, s'utilitzaran escales o bastides. 
 L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
 L'abocada es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre del motlle. 
 L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la 

pressió hidrostàtica del formigó fresc. 
 El vibrador, i també l'aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble 

aïllament. 
 Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar 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, ambdós es trobaran convenientment 

aïllats d'acord amb  les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
 S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que 

l'operari els desenganxa mitjançant tascons o altres eines. 
 És prohibit de desencofrar amb la grua. 
 Els motlles es retiraran i es netejaran per  mantenir l'obra endreçada i neta. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs 
d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
 
 
Sempre que les 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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MURS DE CONTENCIÓ 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

 
 Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de 

la barana  serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cam de gruix i 10 cam 
d'alçada. Els muntants hauran d' estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària. 
  
 Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal de la pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es 

disposa 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' ensopegada. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de protecció es col·locarà 
en l'obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, i 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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MURS DE SOSTENIMENT 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

    
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
 Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 
  
 Treball  amb encofrats (encofradors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
 Treball  amb armadures (armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
  
 Treballs de formigonada 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 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 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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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 Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.            BAIXA LLEU ÍNFIM 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                               BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.       BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 
 11.- Atrapaments per o entre objectes.                  ALTA GREU ELEVAT 
 16.- Contactes elèctrics.                                         BAIXA MOLT GREU MEDI 
 18.- Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 
 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU 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. 

Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
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Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
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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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  Probabilit

at 
Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                    MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                        BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.         MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.               ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                  MÈDIA GREU 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. 
 



 
39 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE CADA ACTIVITAT. ESTUDI SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL 
 

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 
mascle-femella. 

 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. 
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 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. 
 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. 
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 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: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 
 
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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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 Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU 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’iniciar-se, 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. 
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 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. 

 

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 
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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 
Pistola fixa-claus 
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·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). 
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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 Avaluació 

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

 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: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
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Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 
 
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. 
 
 
 
 



 
59 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE CADA ACTIVITAT. ESTUDI SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL 
 

MEDIS AUXILIARS 
 
 

Oxitallada 

 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint 
present les següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les  que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i 

directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major 
seguretat i comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar 
la possibilitat d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador 
(casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, 
maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de 

les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota 

pressió a un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar 

sempre el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho 

tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es 
produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 
protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben 
ventilat. 

- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball 
d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o 
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
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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. 
 
 
 

Grup compressor i martell pneumàtic 

 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una 

distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  

quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà 
completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. 
En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual 
(auriculars o tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat 
en prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició 
del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús 
dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres 
dels martells (o vibradors). 

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit 

de pressió. 
 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, 

granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, 
mascareta antipols i protectors auditius. 

 
 
 

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. 
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 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. 
 
 
 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es 
troben en  un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, 
s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més 
enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  
és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu 
ús com a transport pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
 
 

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. 
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- 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. 

 
 
 

Planta de formigó 

 La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el 
trànsit de camions cap a l’interior de l’obra. 

 Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert 
vessament. 

 En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 
corresponents baranes de seguretat. 

 L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
 Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
 Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de 

senyalitzar els camins de accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
 Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els 

conductes per  evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els 
conductes un cop acabat el procés de formigonat de cada jornada. 

 El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà 
obligatòriament, els interruptors diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra 
contactes. 

 
 
 

Bombeig de formigó 

 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en 
aquest tipus de treball. 

 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. 
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Serra circular 

 S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
 S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar 

el tall. 
 S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, 

mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
 S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
 Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment 

entrescades. 
 En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment 

no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el 
disc. 

 S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es 
dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  

 
 
 

Grua mòbil 

- Caldrà tenir present : 
 Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
 No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' 

Instrucció  tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la 
Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

 
 
 

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”. 
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- 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. 
 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 MIE-

AEM2 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. 
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 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 
 

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia) 

Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment: 
- Comandaments, nivells i cables. 
 
I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions  dels cables, per a què ofereixin la seguretat 
respectiva (revisió del número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable). 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els 
llocs determinats amb aquesta finalitat. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per 
un operari de provada experiència. 
 
Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments es 
procurarà mantenir el trèpan el més aixecat possible. 
 
 
 

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. 
 
 
 

Esmoladores angulars 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
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 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo 
en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la 

màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una 

pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, 
pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua 
d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la 
peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles 
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de 
suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura 
de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els 
efectes es poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 
extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de 
pont. 

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la 
protecció corresponent per a la mà. 

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a 
més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar 
treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; 
en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la 
trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una 
connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs 
impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció 
abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un 
sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del 
soroll així ho requereix . 

 
 
 

Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo” 

 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per 
aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les 
potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  
la seva protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut 
de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària 

amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de 

la Grueta  tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 
 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la 

rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com 
a mínim, enrotllades en el cabrestant. 
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 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi 
subjecte en cas de falsa maniobra.  

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la 
càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç 
estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin 
convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus 
americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  
subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa 
d’advertència de càrrega suspesa.  

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de 
l’alimentació elèctrica. 

 
 
 

Carretó elevador 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i 

deixar el carretó fora de servei. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 

paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 
 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 

- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de 

recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues 

paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 

prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del 

carretó amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de 

terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor 

intermitent. 
 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 
 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en 

punt mort, el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es 
troba  en  un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició 
més baixa. 

 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les 

inclemències del temps.  
 
 
 

Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 

 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
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- 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 : 
- 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. 

 
 
 

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. 

 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. 
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 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. 

 
 
 

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: 
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- 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. 
 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. 
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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. 
 
 
 

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. 
 
 
 

Màquina de trepar. 

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran 
emprar ulleres antiimpactes 

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les 
peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà 
emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor 
elèctric. 

 
 
 

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.  
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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. 

 
 
 

Colissa elèctrica 

 Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de 
protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

 Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que 
deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

 Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; 
no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà 
riscos innecessaris. 

 No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria 
trencar-se i produir-li lesions. 

 No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva 
reparació. 

 No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-
se i produir-li lesions. 

 Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
 Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
 Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
 No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
 Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de 

disc. 
 Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
 Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
 El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, 

protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 
 
 

Màquina portàtil de forjar 

Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per 
conduccions metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general. 
 
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels 
riscos d’accident i de la seva prevenció. 
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra. 
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 Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits: 
- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi 
l’accés directe als òrgans mòbils. 
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari 
encarregat de mantenir la màquina. 
- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense 
riscos addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari. 
- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de 
l’operari sobre ella. 
- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades. 

 
 Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada 

de conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució 
en combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra. 

 En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit 
d’utilitzar al personal no autoritzat”. 

 
 
 

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. 
 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. 
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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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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es 
refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi 
disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les 
Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració 
expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i 
salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un 
pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i 
salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no 
podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
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Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques 
ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder 
de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran 
obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social 
de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 

16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 

14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. 
de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
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 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 
Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  405:1993 
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PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions.

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment.

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 
 



 
48 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL 
 

 

3.  PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Estudi de Seguretat i Salut
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PRESSUPOST * Data: 20/09/07 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 01 Equips de Protecció Individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

5,57 30,000 167,10

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE
EN 812 i UNE EN 352 (P - 2)

16,96 15,000 254,40

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812 (P
- 3)

11,82 10,000 118,20

4 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible  , homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 (P - 4)

25,57 10,000 255,70

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 5)

6,79 10,000 67,90

6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d
roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168 (P - 6)

5,18 10,000 51,80

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)

9,70 10,000 97,00

8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 8)

7,06 20,000 141,20

9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE EN 405 (P - 9)

0,49 50,000 24,50

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
(P - 10)

8,87 8,000 70,96

11 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 11)

5,02 10,000 50,20

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
12)

1,80 20,000 36,00

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN
420 (P - 13)

14,39 10,000 143,90

14 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologades segons
UNE EN 420 (P - 14)

13,62 10,000 136,20

15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 17)

14,90 30,000 447,00

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 18)

16,24 20,000 324,80

17 H1461110 u Parella de botes d'aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 15)

5,02 10,000 50,20

euros
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18 H1461120 u Parella de botes d'aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable (P - 16)

4,75 10,000 47,50

19 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354 (P - 19)

41,83 5,000 209,15

20 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 21)

38,55 5,000 192,75

21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 20) 12,31 5,000 61,55

TOTAL CAPITOL 01.01 2.948,01

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 02 Equips de Protecció Col.lectiva

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de
malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta
densitat, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb
cables (P - 22)

14,72 240,000 3.532,80

2 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçària amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1 1997) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre  i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

9,61 250,000 2.402,50

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2.3', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

8,22 500,000 4.110,00

4 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

19,63 500,000 9.815,00

TOTAL CAPITOL 01.02 19.860,30

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 03 Instal.lacions provisionals

1 HQU15312 u 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 instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

1.980,82 2,000 3.961,64

2 HQU1A502 u 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 diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

2.909,91 2,000 5.819,82

3 HQU1H532 u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2

2.140,42 2,000 4.280,84

euros
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piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

23,41 25,000 585,25

5 HQU25701 u 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 (P - 56)

23,84 8,000 190,72

6 HQU27902 u 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 (P - 57)

71,32 4,000 285,28

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

38,55 4,000 154,20

8 H6AA2111 M Tanca mòbil, de 2 m d´alçària, d´acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

1,92 1.200,000 2.304,00

9 H6AZ59A1 U Porta de planxa d´acer galvanitzat, d´amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d´acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

172,76 4,000 691,04

TOTAL CAPITOL 01.03 18.272,79

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 04 Instal.lacions de Salubritat i confort personal

1 HD7FL00S m Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 47)

21,66 30,000 649,80

2 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a
pericó o clavegueró (P - 46)

9,87 5,000 49,35

3 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000
W de potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

50,97 3,000 152,91

4 HJ7125D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de fibrociment, de 500 l de capacitat,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

169,88 2,000 339,76

5 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat,
de potència 750 a 1500 W, tipus 2, col.locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

194,77 2,000 389,54

TOTAL CAPITOL 01.04 1.581,36

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 06 Proteccions i resguards de màquines i ferralla

1 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 26) 33,20 10,000 332,00

2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 27)

39,29 10,000 392,90

TOTAL CAPITOL 01.06 724,90

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 07 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

33,54 4,000 134,16
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TOTAL CAPITOL 01.07 134,16

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 08 Dispositius i equips amidament i control higiene

1 H15C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal.lacions de baixa tensió (P -
28)

1.154,48 2,000 2.308,96

2 H15C5007 u Luxòmetre portàtil (P - 29) 91,99 1,000 91,99

3 H15C8010 u Termòmetre/baròmetre (P - 30) 45,22 5,000 226,10

TOTAL CAPITOL 01.08 2.627,05

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 09 Senyalització, cartelleria, etiquetat i balisament

1 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 36)

0,87 600,000 522,00

2 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 37)

2,11 120,000 253,20

3 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

45,96 30,000 1.378,80

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

33,66 30,000 1.009,80

5 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra
clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

7,82 25,000 195,50

6 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

82,21 5,000 411,05

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 42) 6,66 150,000 999,00

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

0,95 1.800,000 1.710,00

9 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)

1,54 50,000 77,00

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

27,08 20,000 541,60

TOTAL CAPITOL 01.09 7.097,95

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 10 Reunions, formació i assessorament preventiu

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 32)

85,57 25,000 2.139,25

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 33) 11,95 150,000 1.792,50

TOTAL CAPITOL 01.10 3.931,75

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 11 Medicina preventiva i primers auxilis

euros
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1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 59)

82,62 2,000 165,24

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P -
60)

54,75 10,000 547,50

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 61) 138,95 1,000 138,95

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 62) 14,82 5,000 74,10

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 63) 22,40 40,000 896,00

TOTAL CAPITOL 01.11 1.821,79

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 12 Formació i informació

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 64) 140,00 25,000 3.500,00

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 33) 11,95 120,000 1.434,00

TOTAL CAPITOL 01.12 4.934,00

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M

CAPITOL 14 Mà d'obra manteniment de proteccions

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 31)

26,21 180,000 4.717,80

TOTAL CAPITOL 01.14 4.717,80

(*) Branques incompletes

euros
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