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1. DADES DE L'OBRA 
 

Tipus d'obra Projecte de clavegueram i urbanització de Carrer Progrés i Carrer del Rec 
del Molí  
 

Emplaçament Al carrer Progrés i al carrer rec del Molí de verges. 
 

Superfície construïda 1778 m2  aprox. 
 

Pressupost d’execució material 343.926,91€ 
 

Promotor Ajuntament de Verges 
La placeta 1 
17142 Verges 
 

Tècnic autor del Projecte d'execució 
 

Bartomeu Torrens Ferrer 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut 
 

Bartomeu Torrens Ferrer 

Coordinador de seguretat durant l’execució del 
projecte. 
 

Bartomeu Torrens Ferrer 

 
2.- MEMÒRIA. 
2.1. 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.)”. 
 

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 
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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 intermitjos 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 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, d’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 rentabilitat 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, 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. 
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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 bàsica. 
 

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

intermitjos, treballadors i autònoms. 
 
 

Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a contractar (Cartilla Professional expesa per l’Administració 
de l’Estat) 
 
 
2.2. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 L’objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut és el 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. 
 
2.3. TIPOLOGIA DE L’OBRA. 
 
 Les obres a realitzar consisteixen en continuar la intervenció realitzada l’any 2012-2013 al carrer Major fins a la 

intersecció amb el carrer Girona; havent-se de reurbanitzar el carrer Progrés amb la finalització de la ultima fase 
del nou clavegueram amb xarxa separativa que connecta amb el provinent del carrer Major i carrer Francesc 
Cambó mitjançant formació d’escomeses a canonades existents, eliminació antiga canonada clavegueram unitari, 
substitució de la canonada de fibrociment d’aigua sanitària, formació canalització fibra òptica, soterrament de 
telefonia, soterrament creuaments i estesa aèria en façana per la baixa tensió, millora i soterrament tram 
enllumenat públic, formació escomeses de gas, reparació d’un tram de 25m de canonada de sanejament aigües 
amunt del C/ Girona i formació nou paviment segons els criteris establerts a la zona de l’eixample. 

 
Així mateix per tal de donar continuïtat al pla director de clavegueram, el projecte contempla les actuacions a 
realitzar per eliminar el nombre de punts d’abocament directe d’aigües residuals al llarg del rec del moli provinent 
dels habitatges del carrer de la Pau, carrer de Defora, del llarg del carrer del rec i del carrer Baix Empordà. A tals 
efectes, es modificarà la xarxa unitària actual per una d’altra de separativa preparada per a la seva connexió al 
futur col·lector en alta Colomers-Tor, i definitiva eliminació d’abocaments de residuals al Rec del Molí, mitjançant 
un total de 4 pous registres ubicats segons avantprojectes ACA del 2003 i 2009. En aquesta intervenció també 
s’aprofitarà per realitzar les intervencions que corresponguin en els serveis així com en la pavimentació. 
Temporalment, mentre el col·lector en alta de l’ACA no estigui en funcionament, les aigües residuals es 
continuaran abocant al Rec del Molí, no obstant s’aconseguirà reduir el nombre de punts d’abocaments. 
 
 

2.4. SITUACIÓ. 
 
Totes les actuacions es realitzaran dintre del casc urbà de Verges; concretant-se en els següents punts: 

• Reurbanització del carrer Progrés.  
Inici vial. Intersecció amb carrer Major, de l’Empordà i Francesc Cambó. UTM: X: 503.792 Y: 4.656.748. 
Final vial. Intersecció amb carrer Girona (Gi-634). UTM: X: 503.792 Y: 4.656.677. 

• Formació nou col·lector recollida aigües residuals abocaments carrer Ample, carrer dels Bous i abocaments habitatges 
unifamiliars inici carrer del Rec.  
UTM punt connexió ACA: X: 503.763 Y: 4.656.469. 

• Formació nou col·lector recollida aigües residuals abocaments habitatges unifamiliars final carrer del Rec i zona est 
ciutat vella pel carrer Canonge Iglésies. UTM connexió amb pou existent: X: 503.895 Y: 4.656.412. 
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• Perllongació de la xarxa unitaria del carrer Baix empordà (C-252) fins al nou pou de registre ubicat a la seva intersecció 
amb el carrer Canonges Iglésies. UTM punt connexió ACA: X: 503.928 Y: 4.656.401. 

• Creuament del Rec del molí dels dos punts d’abocament d’aigües residuals provinents de les cases situades entre el 
carrer de la Pau i Escoles (UTM X: 503.569 Y: 4.656.628) i del carrer de Defora (UTM X: 503.584 Y: 4.656.576). 

 

 
Situació de la zona on es realitza la intervenció al carrer Progrés intersecció carrer Girona (GI-634). 

 
Situació de la zona del Rec del Molí on realitzarà la nova xarxa de clavegueram. 
 
A la intervenció del Rec del Molí no es preveu reurbanitzar els vials per on discorrerà la nova xarxa de sanejament sinó bàsicament 
es reposaran els serveis soterrats i paviments afectats. Es preveu formar una nova passera al pont del carrer del Bous amb el 
carrer de la Font. 
 

Zona d’actuació 
carrer Progrés 
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2.5. COMUNICACIONS 

Totes les actuacions a realitzat tenen accés des del mateix vial públic. 
 
2.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

El servei d'aigua a utilitzar, seran les boques de rec municipals. 
No serà necessari el servei de sanejament. 
El subministrament elèctric es realitzarà des de grup electrogen. 
 

2.7. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
Es preveu un termini de vuit (8) mesos per a l’execució total de les obres, a partir de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de les Obres lliuri la 
preceptiva acta de recepció. 

 
2.8. MÀ D’OBRA PREVISTA. 

S’estima una punta de mà d’obra màxima de 15 persones. 
 
 
2.9. OFICIS A INTERVENIR EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA. 

- Enderrocadors. 
- Operadors de maquinària de moviment de terres. 
- Operadors de maquinària d’elevació. 
- Consolidadors de terrenys. 
- Col·locadors de panot. 
- Col·locadors de vorades. 
- Encofradors. 
- Ferrallistes. 
- Paletes. 
- Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva. 
- Soldadors. 
- Tubers. 
- Manyà. 
- Pavimenters. 
- Metal·listes. 
- Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
- Instal·ladors d’enllumenat. 
- Instal·ladors de xarxa de subministrament elèctric 
- Instal·ladors de xarxa de telecomunicacions 
- Instal·ladors de xarxa de subministrament d'aigua sanitaria. 
 

2.10. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 
2.10.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
Es preveu al disposar de grup electrogen. 
 
2.10.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra. 
Es connectarà a la xarxa de rec municipal. 
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2.11. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. 
2.11.1.  Serveis Higiènics. Lavabo, Cabines d’evacuació,  
S’instal·larà un mòdul amb lavabo i cabines d’evacuació 
 
2.11.2. Vestuaris. 
S’instal·larà un mòdul amb vestidor. 
 
2.12 ÀREES AUXILIARS. 
Zones d’apilament. Magatzems de: 

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

 
L’espai per l’emmagatzematge de materials es preveu en dues zones dins el municipi: 
 

 
 
 

 
 
 

Zona d’actuació 
carrer Progrés 

Zona 
apilament 1 

Zona 
apilament2 
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2.13. TRACTAMENT DE RESIDUS. 

 
Eliminació / evacuació. 

- Enderrocs. 
- Construcció. 
- Excavació. 

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

 
No es preveu la utilització de materials tòxics o perillosos. 
 
 
2.15. 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 d’emmagatzematge de materials, durant els 
diferents processos d’execució s’aniran sectoritzant i tancant en els moments en que es consideri necessari per part del 
coordinador. 
 
 
Situació de casetes i contenidors. 
Es situen dins la zona 1 d'apilament de material. 
 
2.15.1. Serveis afectats. 
Analitzat l’estat actual dels diferents serveis bàsics de subministrament amb les respectives Companyies, es preveu l’afectació dels 
serveis d’electricitat, aigua i telefonia, durant el desenvolupament de les obres. 
 
2.15.2. Servituds. 
Es crearà una servitud per travessar el rec del Molí. 

 
2.15.3. 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. 

 
2.15.4. 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. 
 
2.16. ACTIVITATS CONSTRUCTIVES 
 

activitat Reurbanització del carrer Progrés Eliminació abocaments residuals al Rec del Molí franja 
sud nucli urbà. 

Enderrocs - Demolició del paviment asfàltic (285m2), formigó 
existent (52m2) i les voreres existents (67m2) 

- Arrencada d'elements (8 balles existents) 
- Eliminació línies elèctriques trenades. 
- Eliminació línia enllumenat aèria. 
- Eliminació línia telefonia aèria 
- Eliminació de la xarxa d'aigua existent. 

 

- Serrat i demolició paviment asfàltic pel nou passat 
de canonades de sanejament. 

- Demolició de la vorera existent del C. Baix Empordà 
 

Moviments de 
terres 

- Formació de rases i reblert de terres per la 
connexió de les escomeses de la xarxa de 
sanejament.  

- Formació de rases i reblert de terres per pel 
passat soterrat línies enllumenat 

- Formació de rases i reblert de terres per pel 
passat soterrat línies xarxa subministrament 
elèctric. 

- Formació de rases i reblert de terres per pel 
passat soterrat línies de telefonia. 

- Càrrega i transport de terres o runes. 
- Subministrament de terres d'aportació. 

 

- Formació de rases i reblert de terres per la connexió 
de la nova xarxa de sanejament.  

- Càrrega i transport de terres o runes. 
- Subministrament de terres d'aportació. 

 

Paleteria - Formació arquetes per enllumenat públic ( 5 x - Anul·lació punt d'abocament 17. 
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40cm x 40cm) 
- Formació arquetes per telefonia i veus i dades 

tipus "H" i "M" 
- Formació arquetes de registre per accés a les 

vàlvules de tall de la xarxa d'aigua. 
- Arqueta per vàlvula d'escomesa de la instal·lació 

de gas. 
 

- Formació de nous pous de registre de la xarxa de 
sanejament. 

- Anul·lació punt d'abocament 15. 
- Anul.lació connexions entre pous de pluvials i pous 

de sanejament  
- Anul·lació punt d'abocament 16. 
- Reparació mur canal per eliminació d'abocaments 

existents. 
Serralleria -  - Formació i instal·lació estructura metàl·lica per pas 

de vianants per pas sobre el rec del Molí. 
- Formació i instal·lació xapa corten de protecció, 

suport cononades i embelliment de les canonades 
que travessen el rec del Molí per la part superior  

Fusteria -  - Formació i instal·lació teulons per pas de vianants 
per pas sobre el rec del Molí. 

Paviments - Pavimentació de les voreres amb llamborda 
prefabricat color cendra (63+62m2). 

- Pavimentació de la calçada amb formigó colorejat 
(273m2) i tires d'adoquí (19 tires de 3-5m) 
 

- Pavimentació de la voreres del C. Baix Empordà. 
- Pavimentació de la calçada amb asfalt. 
- Pavimentació de les voreres amb llamborda 

prefabricat color cendra. 
- Pavimentació de la calçada amb formigó colorejat i 

tires d'adoquí  
 

Instal·lacions 
d'evacuació 

- Connexió escomeses existents de sanejament i 
pluvials a canalització principal de sanejament i 
pluvials 

- col·locació i connexió de nous embornals per les 
aigües pluvials. 

- Estesa de noves canonades per sanejament de 
polietilè soterrada, amb diàmetre segons plànols 
dins rases,  

- Estesa de les noves escomes per sobre el rec del 
Molí i connexió a la nova xarxa de sanejament 
soterrada. 

- Estesa d'una nova canonada sota pont del C. Baix 
Empordà, fixada als pilars del pont i protegit amb 
planxa corten. 

- Formació abocament provisional 23 i tram 2-6 
anul.lat fins connexió xarxa a ACA. 

- Formació abocament provisional 24 fins connexió 
xarxa a ACA. 

- Formació abocament 22 per pluvials 
 

Instal·lacions 
elèctriques 

- Conversió línies de aeri a soterrat segons plànols. 
- Conversió línies de soterrat a aeri segons plànols. 
- Instal·lació esteses grapades a façanes segons 

plànols. 
- Instal·lació esteses soterrades. 
- Connexió escomeses existents a nova línia de 

distribució des de la caixa de seccionament o CGP. 

- Conversió línies de aeri a soterrat segons plànols. 
- Conversió línies de soterrat a aeri segons plànols. 
- Instal·lació esteses grapades a façanes segons 

plànols. 
- Instal·lació esteses soterrades. 
- Connexió escomeses existents a nova línia de 

distribució des de la caixa de seccionament o CGP. 
Instal·lacions 
d'enllumenat 

- Col·locació caixa de proteccions 
- Conversió línies de aeri a soterrat segons plànols. 
- Estesa de noves canalitzacions soterrades 

d’enllumenat públic 
- Conversió línies enllumenat de soterrani a aeri per 

a cada lluminària. 
- Instal·lació 5 lluminàries HSP 204 40w LED sobre 

braç a façana. 
- Connexions a línies existents. 

- Col·locació caixa de proteccions 
- Conversió línies de aeri a soterrat segons plànols. 
- Estesa de noves canalitzacions soterrades 

d’enllumenat públic 
- Conversió línies enllumenat de soterrani a aeri per a 

cada lluminària. 
- Instal·lació 5 lluminàries HSP 204 40w LED sobre 

braç a façana i en columna. 
- Connexions a línies existents. 

Instal·lació de 
telefonia. 

- Conversió línies de aeri a soterrat segons plànols. 
- Conversió línies de soterrat a aeri segons plànols. 
- Instal·lació esteses soterrades. 
- Connexió escomeses existents a nova línia de 

distribució des de les noves arquetes. 

- Conversió línies de aeri a soterrat segons plànols. 
- Conversió línies de soterrat a aeri segons plànols. 
- Instal·lació esteses soterrades. 
- Connexió escomeses existents a nova línia de 

distribució des de les noves arquetes. 
Instal·lació veus i 
dades 

- Instal·lació esteses tritub soterrades. 
- Connexió escomeses existents a nova línia de 

distribució des de les noves arquetes. 

- Instal·lació esteses tritub soterrades. 
- Connexió escomeses existents a nova línia de 

distribució des de les noves arquetes. 
Instal·lació aigua 
potable 

- Instal·lació de xarxa general de distribució d'aigua 
soterrada de polietilè. 

-  

Instal·lacions de 
xarxes de gas 
natural 

- Formació de noves escomeses per cada vivenda 
des de la xarxa general fins a la clau d'escomesa 
que es troba davant de cada vivenda. 

- Formació de nova xarxa general. 

 
2.17. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I ELEMENTS A UTILITZAR EN OBRA. 
 
Els principals materials a emprar en l’obra són: 
 Formigó 
 Acer 
 Ceràmica 
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Conductors elèctrics 
 Canonades PVC, PE 
 Equips enllumenat 
 
2.18. 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. 
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. 
 
2.18.1. 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 l’execució material i posada a 

l’obra. 
c) Qualitat d’acabat exigida. 
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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. 

 
2.18.2 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? 
   De quina altra manera es podria fer? 
   Com s’hauria de fer? 

 
 
 
2.19. 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. 
 
 
2.20. 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. 

 
 
2.21. 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. 



  Estudi de seguretat i salut  

- 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. 

 
 
2.22. 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. 

 
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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2.23. 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. 
 
 
2.24. 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 RD 
1407/92, RD 159/95 i RD 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el 
corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu 
ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per 
aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció Facultativa. 
 
 
2.25. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Encara que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la Senyalització i Balisament 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 
Balisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 
 
Tindran la consideració de sistemes de Senyalització i Balisament, 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 Balisament 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 Balisament 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. 
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2.26. CONDICIONS D’ACCÉS, NORMES INTERIORS DE POLICIA I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA. 

 
Normes de policia (control d’accessos i coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra. 

Atès a que: 
- L’àmbit de treball ocupa el vial públic,  
- La zona d'acopi de material està proper a l'escola i les obres coincidirà en bona part dels mesos 

amb el període lectiu de l’escola. 
serà necessari un control d'accessos, coordinació d'interències i seguretat d'obra i caldrà la incorporació al Pla de 
Seguretat i Salut les mesures de control que privin l’accés a l’espai de treball de l’obra. 

 
Àmbit d’ocupació de la via pública. 
 La via pública que es preveu ocupar és: 

- Carrer Progrés. 
- Carrer Ample,  
- Carrer dels Bous  
- Carrer del Rec  
- Carrer Canonge Iglésies.  
- Carrer Baix empordà (C-252)  

 
Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic. 
Quan es treballi en els carrers de la via pública, caldrà tallar la circulació de vehicles en cas que no hi hagi suficient espai, i 
delimitar la zona de treball perfectament per tal d'evitar l'accés a vianants aliens a l'obra. 
 
En cas de tall de la circulació de  vehicles, caldrà tenir previst el recorregut alternatiu que hauran de recórrer els vehicles. 

 
Operacions que afecten l’àmbit públic. 
L’accés a l’obra es produirà segons s'indica en els plànols adjunts. 

 
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 mitjançant el rec puntual de les zones especialment 
generadores. 
 
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. 
 
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. 
 
Protecció o trasllat d’elements emplaçats a la via pública. 
No es preveu la modificació de cap element de mobiliari urbà degut a les obres. Alguns elements seran substituïts però formen 
part de l'àmbit del projecte. 
 
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. 
 
2.27. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MIDES DE PROTECCIÓ. 

 
Riscos de danys a tercers. 
El contractista preveurà la minimització de les accions externes al recinte que puguin provocar danys a terceres persones. 
 
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 mínim risc i prenent les mesures de seguretat efectives. 
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2.28. 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. 

 
 
2.29. 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. 
 
 
2.30. PRESSUPOST 

 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

         CAPITOL 1.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 
   

         Ordre Descripció     Ut Preu Valor 

         
Ut 

Escomesa provisional de fontaneria en caseta 
d'obra 1 75,52 75,52 

Ut 
Mes de lloguer de caseta prefabricada per oficina 
d'obra 6 59,06 354,36 

 

de 6x2,35m amb estructura metàl·lica mitjançant 
perfils 

   

 

conformats en fred i tancament xapa nervada i 
galvanitzada 

   

 

amb acabat de pintura prelacada. Aïllament 
interior amb  

   

 

llana de vidre combinada amb Poliestirè expandit. 
Revestit 

   

 

en PV en terres i tauler laminat en parets. 
Finestres  

   

 
d'alumini anoditzata amb persianes corredores de protecció 

  

 

Inclou instal·lació elèctrica interior d'enllumenat i 
força  

   

 
amb presa exterior de 220V 

    
Ut 

Mes de lloguer cabina sanitària amb WC químic. 
Disposa de 6 50,00 300,00 

 

dipòsit per aigues residuals. Inclou rentamenas, 
sabonera, 

   

 

 dispensador de paper, mirall i dipòsit d'aigua 
neta. 

   

 
Dimensions 2,16 x 1,1 x 1,2 m 

    Ut Mes de lloguer grup electrogen fixa 
 

6 30,00 180,00 

Ut Farmaciola d'obra instal·lada 
 

1 36,25 36,25 

         

      
Total subcapítol 

 
946,13 

         CAPITOL 2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ 
   

         Ordre Descripció     Ut Preu Valor 
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Ml Tanca de 2m d'alçada d'acer galvanitzat amb malla  45 4,52 203,40 

 

electrosoldada de 90x150mm i de 4,5 i 3,5mm de 
diàmetre 

   

 

suportada per peus de formigó. Muntatge i 
desmuntatge 

   

 
inclosos 

      
Ml 

Malla de plàstic reflectant d'1m d'alçada. 
Muntatge i  120 1,25 150,00 

 
desmutatge inclosos 

     
Ml 

Cinta correguda de balisatge plàstica pintada a dos 
colors 120 0,69 82,80 

 

vermella i blanca. Muntatge i desmuntatge 
inclosos 

   
Ut 

Tanca autònoma mòbil metàl·lica de 2,5m de 
longitud  i 6 12,58 75,48 

 

1 m d'alçada per a contenció de vianants 
normalitzada.  

   
Ut 

Llumeneres de senyalització d'advertiment per a 
balises 12 12,21 146,52 

 

intermitents amb bateria autònoma i cèl·lula 
fotoelèctrica 

   
Ut 

Cartell avís d'entrada i sortida 
camions 

 
4 16,57 66,28 

Ut 
Cartell de conjunt de senyalització senyals de 
prohibició, 6 17,21 103,26 

 
senyals d'obligació i d'advertiment. Col·locació i  

   

 
desmutatge inclosos 

     
Ut 

Senyal de perill d'obres, triangular de 700mm de 
costat 4 11,50 46,00 

 

d'acer galvanitzat. Col·locació i desmuntatge 
inclosos 

   Ut Con de plàstic reflectant de 50/70cm d'alçada 20 2,89 57,80 

Ut 
Tapa provisional per a proteccions col·lectives de 
forats 10 8,57 85,70 

 

formada per taulons de fusta de 20x5cm armats 
mitjançant 

   

 
clavaó damunt ratrells del mateix material. 

   Ut Curull per a tapar ferros en zones de pas 12 0,36 4,32 

M2 
Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per 
sobre les   20 3,58 71,60 

 

rases inferiors a 1m d'amplaria de planxa d'acer 
de 10mm   

   

 

de gruix. Transport, col·locació i desmuntatge 
inclosos 

   
M2 

Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per 
sobre les   20 3,57 71,40 

 
rases inferiors a 1,5m d'amplaria de planxa d'acer de 12mm   

  

 

de gruix. Transport, col·locació i desmuntatge 
inclosos 

   

 
Xarxes de protecció de caigudes en alçada 

   

         

      
Total subcapítol 

 
1.164,56 

         CAPITOL 3.-  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
    

         Ordre Descripció     Ut Preu Valor 

         Ut Casc de seguretat homologat 
 

15 3,95 59,22 

Ut 
Pantalla de seguretat per a 
soldadura 

 
2 6,35 12,70 

Ut Pantalla per a protecció contra partícules 2 3,06 6,12 

Ut Ulleres antiimpactes 
  

5 5,41 27,05 

Ut Ulleres panoràmiques antipols 
 

5 2,12 10,62 

Ut Màscara antipols 
  

5 3,75 18,75 

Ut Recanvi de filtre màscara antipols 
 

15 0,72 10,80 

Ut Respirador facial 
  

1 11,32 11,32 
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Ut Recanvi de filtre per a gas 
 

5 1,83 9,15 

Ut Protectors auditius amb tap 
 

10 1,25 12,50 

Ut Protectors auditius tipus auricular 
 

10 5,49 54,90 

Ut Granota de treball 
  

15 1,90 28,50 

Ut Impermeable de treball 
  

2 5,25 10,50 

Ut Mandil de cuir per a soldador 
 

2 8,40 16,80 

Ut Cinturó de seguretat amb subjecció anticaiguda 2 25,39 50,78 

Ut Faixa elàstica per a protecció de sobreesforços 5 8,29 41,46 

Ut Cinturó portaeines 
  

10 9,55 95,50 

Ut Parella de guants de goma (neoprè) 
 

10 0,81 8,10 

Ut Parella de guants de goma (latex) 
 

10 0,85 8,52 

Ut Parella de guants de cuir i lona (tipus americà) 10 0,99 9,90 

Ut Parella de guants dielèctrics 
 

10 2,15 21,48 

Ut Parella de botes de goma (d'aigua) 
 

10 9,15 91,50 

Ut 
Parell de botes de seguretat amb puntera  i 
plantilles 10 18,07 180,72 

  metàl·liques 
  

       

Ut Parell de botes dielèctriques 
 

2 15,53 31,07 

Ut Parell de canelleres 
  

4 2,75 10,99 

Ut Armilla Reflectant 
  

15 2,54 38,10 

         

      
Total subcapítol 

 
877,05 

         

         CAPITOL 4 EXTINCIÓ D'INCENDIS 
    

         Ordre Descripció     Ut Preu Valor 

         
Ut 

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6kg de 
càrrega 2 43,89 87,78 

 
i eficàcia 21A/113B, amb suports i senyalització 

   

         

      
Total subcapítol 

 
87,78 

         

         CAPITOL 5 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT 
    

         Ordre Descripció     Ut Preu Valor 

         
Ut 

Equip de manteniment i conservació dels equips 
de  48 9,89 474,72 

 

protecció individual i sistemes de protecció 
col·lectiva, 

   

 
considerant mitja hora diària de peó 

    
Ut 

Equip de neteja de l'obra, considerant mitja  hora 
diària  48 9,37 449,76 

 
d'oficial de 2a i ajudant 

     

         

      
Total subcapítol 

 
924,48 
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        Capitol Descripció     Import   

        

1    INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                   946,13 €  

2   PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ                1.164,56 €  

3   PROTECCIONS INDIVIDUALS                    877,05 €  

4   EXTINCIÓ D'INCENDIS                      87,78 €  

5   MÀ D'OBRA DE SEGURETAT                    924,48 €  

       

    
TOTAL PRESSUPOST                4.000,00 €  
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3.-  PLEC DE CONDICIONS. 
3.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 
3.1.1 Identificació de les obres 
Les obres a realitzar es corresponen la urbanització del Sector 7 Subsector A del Pla Parcial Cementiri Vell de Cassà de la Selva. 
 
3.1.2.  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. 

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

Memòria:  
Plec:  
Plànols:  
Amidaments:  
Pressupost:  

 
3.1.4 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. 
 
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. 
 

 
3.2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU. 

 
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 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. 
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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 RD 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 RD 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 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 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.  
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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. 

 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. 

 
 
 
3.3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL. 
 
3.3.1.  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. 
 
3.3.2.  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. 
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. 

 
 
 
3.4. 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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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• 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. 
 
 
3.5. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
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 
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). 

 
 
 
3.6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT. 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: 

 
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 
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- 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. 

 
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. 



  Estudi de seguretat i salut  

 
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.  
 
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 
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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 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.- 

 
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 
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3.- Propaganda 
4.- Acció de grup 
5.- Disciplina 
6.- Incentius 

 
 

3.7. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT MONOGRÀFIQUES PER A CADA ACTIVITAT 
 
3.7.1. ENDERROC 
3.7.1.1.-Introducció. 
3.7.1.1.1 Definició: 
L'enderroc consisteix en aconseguir la total desaparició d'una obra construïda. 
   
3.7.1.1.2 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. 
  
3.7.1.1.3 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.  

 
3.7.1.2. Demolicions manuals 
3.7.1.2.1.- Definició i descripció. 
     
Definició : 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’obra 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.). 
     
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. 
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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. 
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. 
Eines manuals. 
Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
 
 
 
3.7.1.2.2.- 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 RD 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.                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. 

 
3.7.1.2.3.- 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 : 
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• 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. 
• 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 : 
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• 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 Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7  1627/1997) 
 
3.7.1.2.4.- 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) 
 
3.7.1.2.5.- 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. 
- 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. 
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- 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. 
 

 
3.7.2. MOVIMENT DE TERRES 
 
3.7.2.1.-Introducció. 
 
3.7.2.1.1 Definició: 
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció de les futures obres. 
  
3.7.2.1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
Esplanacions: - desmunts. 
   - terraplens. 
Buidats.   
Excavacions de rases i pous.  
  
3.7.2.1.3 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. 
 
3.7.2.2. BUIDATS 
 
3.7.2.2.1.- Definició i  descripció. 
 
Definició : 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 
Descripció : 
Un cop s´hagi realitzat ĺ enderrocament  de l´edificació existent o ĺ 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 ĺ excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  



  Estudi de seguretat i salut  

� 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. 

 
3.7.2.2.2.- 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. 
 
3.7.2.2.3.- 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. 
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• 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. 
• 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) 
 
3.7.2.2.4.- 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. 
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- 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) 
 
3.7.2.2.5.- 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. 
 
 
3.7.2.3  RASES I POUS 
 
3.7.2.3.1.- Definició i  descripció. 
 
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. 
    
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 : 
b) Màquines excavadores. 
Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
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- 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. 
 
3.7.2.3.2.- 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. 
 
 
3.7.2.3.3.- 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. 
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• 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. 

• 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. 
 
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) 

 
3.7.2.3.4.- 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 : 
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- 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). 

 
3.7.2.3.5.- 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). 

  
• 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. 
 

 
3.7.3. PAVIMENTS 
 
3.7.3.1.-Introducció. 
 
3.7.3.1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
3.7.3.1.2 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. 

 
3.7.3.1.3 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.  
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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). 
 
3.7.3.2.-PAVIMENTS 
3.7.3.2.1 Definició i descripció. 
 
Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
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. 
 
3.7.3.2.2.- 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.                  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 
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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. 
 
3.7.3.2.3.- 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. 

• 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. 
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• 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. 
• 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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3.7.3.2.4.- 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). 
 
 
3.7.3.2.5.- 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. 
 
 



  Estudi de seguretat i salut  

3.7.4. INSTAL·LACIONS 
3.7.4.1.-Introducció. 
 
3.7.4.1.1 Definició: 
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 
 
3.7.4.1.2 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. 

 
3.7.4.1.3 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). 
 
3.7.4.2.-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
3.7.4.2.1.- Definició i descripció. 
 
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. 
 
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. 
3.7.4.2.2.- 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. 
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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. 

 
3.7.4.2.3.- 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. 
• 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). 
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• 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 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) 
 
3.7.4.2.4.- 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. 
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- 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). 
 
 
3.7.4.2.5.- 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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3.7.4.3.-INSTAL·LACIÓ PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
3.7.4.3.1.- Definició i descripció. 
 
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. 
 
 
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. 
 
3.7.4.3.2.- 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. 
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(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. 
 
3.7.4.3.3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i 

Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
Xarxa interior  
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 

per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 

d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-

femella.  
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els 

riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon estat 

de manera immediata. 
  
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 
• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega 

serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades. 
• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les 

vies de pas intern. 
• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i il·luminació 

artificial si fos necessària. 
• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera 

que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc 
il·luminats. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, evitant així 

el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 
• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver acabat 

l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 
• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al seu 

vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de 

ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que 

haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  
• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà mitjançant 

mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
• 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. 
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• 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 
- 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) 

 
3.7.4.3.4.- 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). 
 



  Estudi de seguretat i salut  

3.7.4.3.5.- 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. 
 
 
3.7.5.-MEDIS AUXILIARS 
 
3.7.5.1.- 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. 
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- 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. 
 
 
 
3.7.5.2.- 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. 
 
 
 
3.7.5.3.- 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. 
 
 
 
3.7.5.4.- Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent permís de 

conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el 

transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons 

que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 
• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores autoritzats. 

Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
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• 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. 
 
 
 
3.7.5.5.- 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. 
 
 
 
3.7.5.6.- Retroexcavadora 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part 

exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa ni la 
cullera aixecada. 

 
 
 
3.7.5.7.- 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. 
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3.7.5.8.- 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. 
 
 
 
3.7.5.9.- 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.  
 
 
 
3.7.5.10.- 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. 
 
 
 
3.7.5.11.- 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.  
 
 
 
3.7.5.12.- Excavadora amb Cullera Bivalva 
- No es realitzarà cap moviments sobtat, ni  alhora de deixar-la anar (la cullera) ni  en hissar-la, per  no disminuir la capacitat dels 

cables. 
- Els productes de la excavació es descarregaran a llocs concrets o directament al camió o traginadora de trabuc ”dumper”. 
- No es pot treballar en terrenys d’una pendent pronunciada, llevat que sigui absolutament necessari. 
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- 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. 
 
 
 
3.7.5.13.- 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. 
 
 
 
3.7.5.14.- 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. 
 
 
 
3.7.5.15.- Passarel·les 
• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de seguretat 

(passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 
 
3.7.5.16.- 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. 
 
 
 
3.7.5.17.- 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. 
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• 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. 
 
 
 
3.7.5.18.- Esmoladores angulars 
• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• 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 . 

 
 
 
3.7.5.19.- 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. 
 
 
 
3.7.5.20.- 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.  
 
 
 
3.7.5.21.- Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 
• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de que les 

dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar 

qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la càrrega, 

la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de 

prendre les següents precaucions : 
- 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. 
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• 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. 

 
 
 
3.7.5.22.- 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. 
• 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. 

 
 
 
3.7.5.23.- 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. 
 
 
 
3.7.5.24.- 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. 

 
 
 
3.7.5.25.- 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. 
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3.7.5.26.- 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. 
 
 
 
3.7.5.27.- 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. 
 
 
 
3.7.5.28.- 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.  
 
 
 
3.7.5.29.- 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. 
 
 
 
3.7.5.30.- 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. 
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3.7.5.31.- 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. 
• 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”. 

 
 
 
3.7.5.32.- 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. 
 
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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3.8.- CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
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. 
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 
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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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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. 
� 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. 
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� 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 
  
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 
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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 

  
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 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de 
formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) ....................................................................................................................................... >= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) ........................................................................................................................ <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR.......................................................................................................................................... <= 5 g/l 
          - En la resta de casos .......................................................................................................................................................... <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat ............................................................................................................................................................. <= 1 g/l 
          - Formigó armat ................................................................................................................................................................. <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració ............................................................................................................... <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132) ...................................................................................................................................................... 0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) ....................................................................................................... <= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ................................................................................................................................................. <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat ....................................................................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració ..................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Sorra de marbre blanc 
     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
          - De pedra calcària 
          - De pedra granítica 
     - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables ................................................................................................................................ 0% 
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Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ........................................................................................................................... Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre ........................................................................................................................... 0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) .............................................................................................................................. <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ........................................................................................................................................... <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ............................................................................................................................................................. 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura 
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ......................................................................................................... <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) ....................................................................................................................... <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) ............................................................................................. Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) ...................................................................................................................... <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa 
     amb armadures de fissuració ................................................................................................................................... <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat .................................................................................................................................................. <= 0,03% en pes 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ................................................................................................................................................. <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat ....................................................................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració ..................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ............................................................................................................................................ <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ..................................................................................................................................... <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit .................................................................................................................................................. <= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri ......................................................................................................................... <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit .................................................................................................................................................. <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició ...................................................................................................... <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ................................................................................................................ <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b 
          o cap classe específica d'exposició ........................................................................................................................................ >= 75 
          - Resta de casos ..................................................................................................................................................................... >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115) ................................................................................................................................................................. <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ................................................................................................................................ <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit .................................................................................................................................................. <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit .................................................................................................................................................. <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició ..................................................................................................... <= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ................................................................................................................ <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició 
     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició.................................................................................................................... <= 0,6% en pes 
     - Resta de casos .......................................................................................................................................................... <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 

│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
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│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Mida dels grànuls .............................................................................................................................................. <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials ............................................................................................................................................... <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra 
en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B033 - GRAVES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 



  Estudi de seguretat i salut  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, 
si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim .......................................................................................................................... 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons ........................................................................................................................ >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics ....................................................................................................................................................... Nul 
Ús admissible ................................................................................................................................................... Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó .................................................................................................................................................................... > 95% 
Contingut d'elements metàl.lics ....................................................................................................................................................... Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica ..................................................................................................................................................... <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter ................................................................................................. >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics ....................................................................................................................................................... Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons en massa 
 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables ......................................................................................................................................................... Nul 
Contingut de compostos fèrrics ........................................................................................................................................................ Nul 

 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim 
          - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una 
sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries .................................................................................................................................................. <= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques .............................................................................................................................................. <= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals ...................................................................................................... < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos ................................................................................................................................................ < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) .................................................................................................................... >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ...................................................................................................................................... <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ............................................................................................................................................. <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ........................................................................................... <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
     - Granulats reciclats mixtos ............................................................................................................................................. < 1% en pes 
     - Altres granulats ........................................................................................................................................................ <= 0,4% en pes 
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
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referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) ......................................................................................................................... <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració ........................................................................................ <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat .................................................................................................................................................. <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ..................................................................................................................................................... <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat .......................................................................................................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració ........................................................................................................ <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs ................................................................................................................................................ 0% 
Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos ................................................................................................................................................... < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) .................................................................................................................... Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos .............................................................................................................. < 0,5% 
     - Altres granulats .......................................................................................................................................................................... Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó ...................................................................................................................... < 0,5% 
     - Altres granulats .......................................................................................................................................................................... Nul 
Reactivitat: 
     - Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
          Métode accelerat UNE 146-508 EX) ..................................................................................................................................... Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) ................................................................................................................... Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ............................................................................................................................................ <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ..................................................................................................................................... <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) ........................................................................................................................ < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó ............................................................................................................................. < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos ...................................................................................................................................................... < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals ............................................................................................................................. < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) 
ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ................................................................................................................... <= 40 
Equivalent de sorra .......................................................................................................................................................................... > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra 
en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les 
Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 
18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 
 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de morters, 
formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 
que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland compost               │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 

│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler calcàri    │  CEM II/A-L  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 

│                                       │  CEM III/B   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment mixt                           │  CEM V/A     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │ 6-20│ 

│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │21-35│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 

│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
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│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 

│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   - │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   - │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │ 6-20│ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │   - │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │ 18-30 │ 18-30 │   - │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice ...................................................................................................................................... <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri ............................................................................................................................. <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus) ................................................................................................................................................................ <= 5% 

 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│                 │─────────────────────│─────────────────────│ 
│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────────────────│ 
│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5.......................................................................................................................................................... >= 60 min 
          - Classe 52,5 ................................................................................................................................................................... >= 45 min 
     - Final ...................................................................................................................................................................................... <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ........................................................................................................................................ <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs .................................................................................................................................................................. <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Con|ngut en sulfats (SO3)         │ 

│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────────────────────────│ 

│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
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└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker ............................................................................................................................................................................................ 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h ...................................................................................................................................................................... >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h .................................................................................................................................................................... >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici ................................................................................................................................................................................... >= 60 min 
     - Final ...................................................................................................................................................................................... <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3) .......................................................................................................................................................... >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=) ........................................................................................................................................................................... <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-) .......................................................................................................................................................................... <= 0,10 
     - Àlcalis ................................................................................................................................................................................... <= 0,40 
     - Sulfats (SO3) ......................................................................................................................................................................... <= 0,50 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117) ................................................................................................................................................... >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 

│amb addicions            │        │           │             │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 
│per a enrajolats         │        │           │             │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Resistència a compressió N/mm2: 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 
│────────────│─────────────────────│─────────────────────│ 

│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 

│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 

│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 

│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5 ................................................................................................................................................................... >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5.......................................................................................................................................................... >= 45 min 
     - Final ...................................................................................................................................................................................... <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ........................................................................................................................................ <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs .................................................................................................................................................................. <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Con|ngut en   │ 

│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 
│───────│─────────────│──────────│─────────────────│ 

│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 
│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 



  Estudi de seguretat i salut  

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus 
components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5 ............................................................................................................................................................... 3 mesos 
     - Classes 42,5 ......................................................................................................................................................................... 2 mesos 
     - Classes 52,5 ............................................................................................................................................................................ 1 mes 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
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     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de 
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, 
excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la 
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 
fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de 
posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa ............................................................................................................................ Ciments comuns(UNE 80-301) 
  ............................................................................................................................................ Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat .................................................................................................................................. Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat ............................................................................................... Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-
303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment ........................................................................................................................................................................ >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ........................................................................................................................................ >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat ............................................................................................................................................. >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat ....................................................................................................................................... >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres ......................................................................................................................................................... <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa ..................................................................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat ........................................................................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat ..................................................................................................................................................... <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ................................................................................................................................................................ 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica ........................................................................................................................................................... 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ................................................................................................................................................................ 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida ............................................................................................................................................................ 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ..................................................................................................................................................... <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat .......................................................................................................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració ........................................................................................................ <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ................................................................................................................................................................... Nul 
          - Consistència plàstica o tova .............................................................................................................................................. ± 1 cm 
     - Consistència fluida ................................................................................................................................................................ ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
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- Data de lliurament 
     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 
          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2 .......................................................................................................................................................... 1770 N/mm2 
     - Qualitat G3 .................................................................................................................................................................. 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504) .......................................................................................................................Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504) ................................................................................................................................................... >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ..................................................................................................................................................... ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat ................................................................................................................................ G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit .......................................................................................................................................................... =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur ................................................................................................................................................................ > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ........................................................................................................................................................... taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de calidades. Características 
generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de PVC" 
 
 
 
B0A2 - TELES METÀL.LIQUES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De torsió simple 
- De torsió triple 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
- De teixit doble de filferro ondulat 
- Amb remat superior decoratiu 

S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha 
de ser galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de complir les de les normes 
UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732. 
Protecció de galvanització (UNE 37-506) ..........................................................................................................................Ha de complir 
Puresa del zinc, en pes ............................................................................................................................................................. >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Pas de malla ............................................................................................................................................................................. ± 7% 
 
TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 

- Pas de malla: 
          - Malla de 40 mm ............................................................................................................................................................ ± 3,0 mm 
          - Malla de 50 mm ............................................................................................................................................................ ± 3,5 mm 
          - Malla de 60 mm ............................................................................................................................................................ ± 4,0 mm 

- Alçària de la tela: 
          - Malla de 40 mm ............................................................................................................................................................. ± 30 mm 
          - Malla de 50 mm ............................................................................................................................................................. ± 40 mm 
          - Malla de 60 mm ............................................................................................................................................................. ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE O TRIPLE I TELA METÀL.LICA DE TEIXIT SENZILL O DOBLE: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
TELA METÀL.LICA AMB REMAT SUPERIOR DECORATIU: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
* UNE 36-738 "Alambre de acero y productos de alambre para ceramientos. Enrejado simple torsión" 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 

Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les 
parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanització .................................................................................................................................................. >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes ............................................................................................................................................................. >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària .................................................................................................................................................................................... ± 1 D 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 
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B0A6 - TACS I VISOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per 
expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis ................................................................................................................................................................... > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de 
ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla.................................................................................................................................................................. 14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     - > 20°C .................................................................................................................................................................................... 10 min 
     - 10°C - 20°C............................................................................................................................................................................. 20 min 
     - 0°C - 10°C..................................................................................................................................................................................... 1 h 
     - - 5°C - 0°C .................................................................................................................................................................................... 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
     - Diàmetre del cargol 10 mm ................................................................................................................................................... 11 mm 
     - Diàmetre del cargol 11 mm ................................................................................................................................................... 13 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col.locació en capses, 
on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 
que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
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Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país 
d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció  │  Massa  │ 

│nominal e │  transversal  S    │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)         │ (Kg/m)  │ 

│──────────│────────────────────│─────────│ 
│   6      │      28,3          │ 0,222   │ 
│   8      │      50,3          │ 0,395   │ 
│  10      │      78,5          │ 0,617   │ 
│  12      │      113           │ 0,888   │ 
│  14      │      154           │ 1,21    │ 
│  16      │      201           │ 1,58    │ 
│  20      │      314           │ 2,47    │ 
│  25      │      491           │ 3,85    │ 
│  32      │      804           │ 6,31    │ 
│  40      │     1260           │ 9,86    │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 
Característiques mecàniques de les barres: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació  │ 

│           │           │ fy (N/mm2)   │unitaria │de rotura   │fs/fy    │ 
│           │           │              │de rotura│(sobre base │         │ 
│           │           │              │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 

│           │           │              │         │diàmetres   │         │ 
│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│ 

│B 400 S    │Soldable   │ >= 400       │>= 440   │>= 14%      │>= 1,05  │ 
│B 500 S    │Soldable   │ >= 500       │>= 550   │>= 12%      │>= 1,05  │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Composició química: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │   C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N    │ 

│UNE 36-068│ %màx. │        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx.  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 

│Colada    │ 0,22  │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 

│Producte  │ 0,24  │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ............................................................................................................................. Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm ............................................................................................................................................................. >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ............................................................................................................................ >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ........................................................................................................................................................... >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm ........................................................................................................................................................... >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm .......................................................................................................................... >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ........................................................................................................................................................... >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm .................................................................................................................................... >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm ....................................................................................................................................... >= 96% secció nominal 
     - Massa ........................................................................................................................................................... ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
┌─────────────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre nominal e │  Diferència màxima  │ 
│     (mm)          │        (mm)         │ 

│      6            │         1           │ 
│      8            │         1           │ 

│     10            │       1,50          │ 
│     12            │       1,50          │ 
│     14            │       1,50          │ 
│     16            │       2,00          │ 
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│     20            │       2,00          │ 
│     25            │       2,00          │ 
│     32            │       2,50          │ 
│     40            │       2,50          │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 
de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros .................................................................................................................................................. < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D4 - POSTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que aquesta mida 
sobrepassi una polçada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Nombre màxim d'usos .......................................................................................................................................................................... 3 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) .............................................................................................................. 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ............................................................................................................................................. <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ...................................................................................................................................................... Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ......................................................................................... 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi .................................................................................................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet .................................................................................................................................................. Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) ....................................................................................................................................................................... <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ........................................................................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................................................................................... >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ........................................................................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ..................................................................................................................... >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ................................................................................................................................ >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant .............................................................................................................................................. >= 50 kg/cm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539) .......................................................................................................................... >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ................................................................................................................................................................ + 50 mm 
      ............................................................................................................................................................................................. - 25 mm 
     - Amplària nominal ................................................................................................................................................................. ± 2 mm 
     - Gruix nominal ....................................................................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Fletxa ............................................................................................................................................................................... ± 5 mm/m 
     - Torsió .........................................................................................................................................................................................± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl.lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl.liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir 
les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària ................................................................................................................................................................................. >= 10 mm 
Gruix ...................................................................................................................................................................................... >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions ........................................................................................................................................... Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions .......................................................................................................................................... Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de 
forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
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CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els 
deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils ....................................................................................................................................... ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils ............................................................................................................................................................ ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge ................................................................................................................................................ 1 any 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B141 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 
treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt 
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix 
la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 
mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior 
del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o 
de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de 
la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 

impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
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menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 

eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 

l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 

disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  

de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte les 
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tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 

produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc 

durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i 

el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o 
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals 
dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada 
pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 
B142 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 

treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 
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adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt 
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix 
la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 
mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior 
del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o 
de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de 
la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 

impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 

l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 

disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
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correctors específics per l'usuari. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  

de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte les 
tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 

produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc 

durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i 

el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
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- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o 
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals 
dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada 
pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 
B143 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 

treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt 
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix 
la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 
mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior 
del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o 
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de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de 
la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 

impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 

l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 

disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  

de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte les 
tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 

produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc 

durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i 

el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o 
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals 
dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 
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- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
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- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada 
pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 



  Estudi de seguretat i salut  

RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 
B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 

treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt 
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix 
la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 
mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior 
del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o 
de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de 
la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
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portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 

impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 

l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 

disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
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anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  

de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte les 
tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 

produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc 

durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i 

el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o 
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals 
dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
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- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
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Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada 
pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 
B146 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
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- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 

treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt 
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix 
la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 
mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior 
del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o 
de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de 
la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 

impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
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Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 

l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 

disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  

de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte les 
tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 

produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc 

durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i 

el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o 
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals 
dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
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- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
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PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada 
pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 
B148 - ROBA DE TREBALL 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 

treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
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- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt 
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix 
la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 
mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior 
del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o 
de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de 
la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 

impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 

l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 

disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-
se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  

de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte les 
tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 

produir irritacions o ferides. 
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- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc 
durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i 

el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o 
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals 
dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl.lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada 
pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, proporcionades 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
Responsabilitat de la Direcció .......................................................................................................................................... Obligatori 
Sistemes de qualitat ......................................................................................................................................................... Obligatori 
Control de la documentació ............................................................................................................................................. Obligatori 
Identificació del producte ................................................................................................................................................ Obligatori 
Inspecció i assaig .............................................................................................................................................................. Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig ........................................................................................................................... Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig .................................................................................................................................................. Obligatori 
Control de productes no conformes ................................................................................................................................ Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega ..................................................................................................... Obligatori 
Registres de qualitat ........................................................................................................................................................ Obligatori 
Formació i ensinistrament ............................................................................................................................................... Obligatori 
Tècniques estadístiques .................................................................................................................................................... Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de 
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càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els 
seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones 
no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a 
què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions 
normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, suficientment 
apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general 
del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones 
o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en 
compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de 
captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, 
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill 
pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als 
eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i 
emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del 
possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. 
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A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots 
els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se 
correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d’ancoratge 
apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en relació a les 
parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, 
atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que han estat 
concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin 
del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels 
perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de 

tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions tècniques de 
l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels 
elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, 
acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà 
fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR 
REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
 
B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B3L - MATERIALS PER A LA CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS 
B3L2 - MATERIALS PER A PROTECCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA METÀL.LICA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl.liques per a protecció de talussos. 
S'han considerat els elements següents: 

- Cable d'acer 
- Placa de fixació 
- Picot d'acer galvanitzat 

 
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar tant com es pugui, que no es 
retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent. 
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma la malla protectora. 
Protecció de galvanització .................................................................................................................................................. >= 600 g/m2 
Puresa del zinc .............................................................................................................................................................................. 98,5% 
Resistència a la tracció .................................................................................................................................................. >= 7000 kg/cm2 
 
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL.LICS: 
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 
No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, discontinuïtats, 
inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar. 
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Protecció de galvanització .................................................................................................................................................. >= 600 g/m2 
Puresa del zinc .............................................................................................................................................................................. 98,5% 
Tipus d'acer .................................................................................................................................................................................. A-42 b 
Límit elàstic ................................................................................................................................................................... >= 2600 kg/cm2 
Resistència a la tracció .................................................................................................................................................. >= 4200 kg/cm2 
 
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
Protecció de galvanització .................................................................................................................................................. >= 600 g/m2 
Puresa del zinc .............................................................................................................................................................................. 98,5% 
Diàmetre ...................................................................................................................................................................................... 20 mm 
Llargària ............................................................................................................................................................................................ 1 m 
Tipus d'acer .................................................................................................................................................................................. A-42 b 
Límit elàstic ................................................................................................................................................................... >= 2600 kg/cm2 
Resistència a la tracció .................................................................................................................................................. >= 4200 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLE: 
Subministrament: En bobines. 
Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Característiques de l'acer 
- Tipus de cable 
- Diàmetre 
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- Llargària del cable 
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 
 
PLACA I PICOT: 
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLE: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
PLACA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
PICOT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ 
B771 - LÀMINES DE POLIETILÈ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Làmina de baixa densitat de 50 a 250 micres de gruix 
- Làmina d'alta densitat de 2 a 2,5 mm de gruix 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
 
LÀMINA DE BAIXA DENSITAT: 
Amplària ................................................................................................................................................................................ >= 100 cm 
Llargària ............................................................................................................................................................................... >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament .............................................................................................................................................. >= 30 kg/cm 
Característiques mecàniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix   │Resistència a │Resistència a│ Allargament fins  │ 

│         │   l'impacte  │ la tracció  │ al trencament     │ 
│(micres) │       (g)    │   (kg/cm2)  │     (%)           │ 

│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│  50     │     >= 80    │       -     │      -            │ 

│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ 100-150 │     >= 300   │      >= 150 │    >= 350         │ 

│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ 250     │     >= 600   │      >= 150 │    >= 350         │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 
     - Gruix ....................................................................................................................................................................................... ± 15% 
     - Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal ............................................................................................................... ± 5% 
     - Amplària .................................................................................................................................................................................... - 0% 
      ................................................................................................................................................................................................... + 2% 
 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix 
material calent, etc.). 
Gruix nominal ........................................................................................................................................................................... >= 1 mm 
Duresa Shore .................................................................................................................................................................................... 64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures......................................................................................................No ha de tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions ................................................................................................................ >= 250 kp/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions .................................................................................................................. >= 700% 
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Resistència mecànica a la perforació ................................................................................................................................ >= 450 kp/cm 
Envelliment artificial accelerat: 
     - Pèrdua d'allargament al trencament ...................................................................................................................................... < 15% 
     - Pèrdua de resistència ............................................................................................................................................................. < 15% 
Resistència a l'esquinçament .................................................................................................................................................. >= 900 kp 
Comportament a la calor, 
variació de les dimensions (assaig a 100°C) .................................................................................................................................... < 3% 
Absorció d'aigua: 
     - a les 24 h ............................................................................................................................................................................... < 0,2% 
     - als 6 dies ................................................................................................................................................................................... < 1% 
Resistència a la perforació per arrels ....................................................................................................................... Sense perforacions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 
     - Gruix ....................................................................................................................................................................................... ± 10% 

- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina 
       (a 60 mm de la vora) ........................................................................................................................................................... 0,15 mm 
     - Amplària ................................................................................................................................................................................... ± 1% 
     - Duresa Shore ..............................................................................................................................................................................± 5° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Color 
- Data de fabricació 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 
en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINA DE BAIXA DENSITAT: 
* UNE 53-254-78 (1) "Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. Características y métodos de ensayo." 
 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
* UNE 104-300-91 EXP "Láminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) para la impermeabilización en obra civil. Características 
y métodos de ensayo." 
 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que 
apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 
12.03). 
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la 
brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202) ............................................................................................................................................ < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84) ........................................................................................................................................................................ >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) ...................................................................................................................................................... < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97) ............................................................................................................................................................. >= 80 
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Poder de cubrició (UNE 48-081) .................................................................................................................................................. >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74) ................................................................................................................................................... 80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05)...................................................................................................................................................... ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs ..................................................................................................................................................................... bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) ................................................................................................<= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77) .................................................................................................................................................. >= 15% 
Aspecte ............................................................................................................................................................................................... bo 
Flexibilitat (MELC 12.93) ................................................................................................................................................................. bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91).............................................................................................................................. bona 
Envelliment artificial ........................................................................................................................................................................... bo 
Toleràncies: 
     - Matèria fixa (MELC 12.05) ........................................................................................................................................................... ± 2 
     - Pes específic (MELC 12.72) .......................................................................................................................................................... ± 3 
     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) ........................................................................................................ < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h 
       (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) .................................................................................................................. < 2 Munsell per a grisos 
     - Consistència (UNE 48-076) ................................................................................................................................................ ± 10 U.K. 
     - Contingut en lligant (UNE 48-238) ............................................................................................................................................ ± 2% 
     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178)................................................................................................................ ± 1% 
     - Densitat relativa (UNE 48-098) ................................................................................................................................................. ± 2% 
     - Poder de cubrició (UNE 48-081) ........................................................................................................................................... <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli ......................................................................................................................................................................................... soja 
Tipus de lligant ............................................................................................................................................................... soja/clorcautxú 
Pes específic ................................................................................................................................................................................ 1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C ............................................................................................................................................... 83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
     - Sense pols.............................................................................................................................................................................. 30 min 
     - Sec ............................................................................................................................................................................................... 2 h 
     - Dur ......................................................................................................................................................................................... 5 dies 
     - Repintat .................................................................................................................................................................................. >= 8 h 
Dissolvents utilitzables .................................................................................................................................................. universal/toluol 
Rendiment .............................................................................................................................................................................. 2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
     - Pes específic ...................................................................................................................................................................... ± 0,1 kg/l 
     - Viscositat Stomer a 25°C ......................................................................................................................................... ± 1 unitat krebs 
     - Rendiment ..................................................................................................................................................................... ± 0,5 m2/kg 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar 
envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les 
Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 
18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i residuals. Inclou els tubs corresponents a 
les connexions dels diferents aparells amb el baixant, caixa o pericó (petita evacuació), així com tubs per a claveguerons i baixants. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Baixants i claveguerones penjats 
- Claveguerons soterrats 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. 
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a ventilació primària i secundària. 
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos especials d'aigües agressives o d'altes 
temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix, i les boques que facin 
falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
 
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS: 
Característiques geomètriques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         │           │           │          Gruix de paret            │ 

│Diàmetre │Tolerància │ Llargària │────────────────────────────────────│ 
│nominal  │ Diàmetre  │embocadura │     Sèrie F     │    Sèrie C       │ 

│ (mm)    │ exterior  │   (mm)    │─────────────────│──────────────────│ 
│         │   (mm)    │           │(mm) │Tolerància │(mm) │Tolerància  │ 

│         │           │           │     │  (mm)     │     │  (mm)      │ 
│─────────│───────────│───────────│─────│───────────│─────│────────────│ 

│   32    │  + 0,3    │   23      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   40    │  + 0,3    │   26      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   50    │  + 0,3    │   30      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   75    │  + 0,3    │   40      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   90    │  + 0,3    │   46      │ 1,9 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  110    │  + 0,4    │   48      │ 2,2 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  125    │  + 0,4    │   51      │ 2,5 │  + 0,5    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  160    │  + 0,5    │   58      │ 3,2 │  + 0,5    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  200    │  + 0,6    │   66      │ 4,0 │  + 0,6    │ 4,0 │  + 0,6     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) .............................................................................................................................. >= 490 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) ................................................................................................................................ >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114) ........................................................................................................... No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53-020) ................................................................................................................................................ 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) ......................................................................................................................>= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114) .............................................................................................................................Ha de complir 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114) ......................................................................................................................Ha de complir 
Toleràncies: 

- Ovalació: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre │Tolerància de l'ovalació │ Tolerància de l'ovalació  │ 
│nominal  │en la llargària efectiva │a la zona de l'embocadura  │ 

│ (mm)    │       (mm)              │         (mm)              │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │       + 0,5             │         + 1,0             │ 
│  32     │─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │        - 0              │         - 0               │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │       + 0,5             │         + 1,0             │ 
│  40     │─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │        - 0              │         - 0               │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │       + 0,6             │         + 1,2             │ 
│  50     │─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │        - 0              │         - 0               │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │       + 0,9             │         + 1,8             │ 
│  75     │─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │        - 0              │         - 0               │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │       + 1,0             │         + 2,0             │ 
│  90     │─────────────────────────│───────────────────────────│ 

│         │        - 0              │         - 0               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
CLAVEGUERONS SOTERRATS: 
Característiques geomètriques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │Tolerància │Longitud mínima embocadura │  Gruix de paret     │ 

│nominal  │ Diàmetre  │───────────────────────────│─────────────────────│ 
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│  (mm)   │ exterior  │    junt     │    junt     │nominal │tolerància  │ 
│         │   (mm)    │   encolat   │   elàstic   │ (mm)   │  (mm)      │ 

│         │           │     (mm)    │    (mm)     │        │            │ 
│─────────│───────────│─────────────│─────────────│────────│────────────│ 

│ 110     │  + 0,4    │      48     │     66      │  3,0   │ + 0,5      │ 
│ 125     │  + 0,4    │      51     │     71      │  3,1   │ + 0,5      │ 
│ 160     │  + 0,5    │      58     │     82      │  4,0   │ + 0,6      │ 
│ 200     │  + 0,6    │      66     │     98      │  4,9   │ + 0,7      │ 
│ 250     │  + 0,8    │      74     │    138      │  6,1   │ + 0,9      │ 
│ 315     │  + 1,0    │      82     │    151      │  7,7   │ + 1,0      │ 
│ 400     │  + 1,0    │       -     │    168      │  9,8   │ + 1,2      │ 
│ 500     │  + 1,0    │       -     │    198      │ 12,2   │ + 1,5      │ 
│ 630     │  + 1,0    │       -     │    237      │ 15,4   │ + 1,8      │ 
│ 710     │  + 1,0    │       -     │    261      │ 17,4   │ + 2,0      │ 
│ 800     │  + 1,0    │       -     │    288      │ 19,6   │ + 2,2      │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) .............................................................................................................................. >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) ................................................................................................................................ >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332) ........................................................................................................... No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332) ......................................................................................................................>= 79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal ............................................................................................................................ <= 5% 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332) ........................................................................................................................Ha de complir 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo 
y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas." 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo." 
 
 
 
BDE - MATERIALS PER A TRACTAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS 
BDE1 - POUS CLARIFICADORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aparells per al tractament i millora de la qualitat d'aigües residuals. 
S'han considerat els elements següents: 

- Pous clarificadors 
- Filtres biològics 

S'han considerat els materials següents: 
- Formigó armat 
- Poliester i fibra de vidre 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser impermeable. 
El forat de sortida ha d'estar per sota del d'arribada. 
 
POUS CLARIFICADORS: 
Ha d'estar compost per tres cambres: 

- Cambra de decantació 
- Cambra de grasses 
- Cambra de digestió 

Les obertures entre la cambra de decantació i la de digestió seran, com a mínim, de 25 cm de llargària, 12 cm de llum i ocultes en 
projecció vertical. 
 
FORMIGÓ ARMAT: 
Els recubriments de les armadures han d'estar d'acord amb el que especifica l'article 37.2.4 de la norma EHE i es considera que 
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l'armadura interior està en un Ambient Qb. 
Resistència característica del formigó (Fck) ...................................................................................................................... >= 30 N/mm2 
Acer de les armadures .............................................................................................................................................................. AEH-400 
 
POLIESTER I FIBRA DE VIDRE: 
Les superfícies no han de tenir defectes superficials tals com fisures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. 
La coloració ha d'estar feta en massa. 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269) ................................................................................................................................... >= 25% 
Densitat (UNE 53-020) ............................................................................................................................................................ 1,5 g/cm3 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028) ..................................................................................................................................... <= 20 mg 
Diàmetre de les bombolles ....................................................................................................................................................... <= 1 mm 
Superfície de cossos estranys ............................................................................................................................................. <= 0,25 cm2 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1h) .......................................................................................................................... <= 3% 
Augment de la duresa (estufa a 80°C) ....................................................................................................................... <= 10% (valor mig) 
Estabilitat tèrmica (T) ........................................................................................................................................... - 40°C <= T <= + 130°C 
Resistència a l'impacte (UNE 53-292) ......................................................................................................................... >= 95 kg/cm/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 53-280) .............................................................................................................................. >= 750 kg/cm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189) .................................................................................................................... >= 2400 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa protectora. 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal.lació i muntatge 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE7 - EMISSORS ELÈCTRICS 
BE73 - RADIADORS ELÈCTRICS D'INFRAROIGS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Radiadors elèctrics d'infraroigs per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o portàtil amb potes i orientable. 
Ha d'estar format per: 

- Una estructura d'acer comercial amb un o dos tubs de quars suportats pels extrems i amb una resistència calefactora 
metàl.lica a l'interior 
- Interruptor d'engegada de palanca o de cordó 
- Cable de connexió i clavilla amb connexió a terra, o possibilitat de connectar-li el conductor de terra 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu 
entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
Les parts de l'aparell de material no metàl.lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excesiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de ser l'adequada. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernisos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts 
metàl.liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi possibilitat d'error en 
el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb parts 
actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels dispositius 
reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa 
de muntage. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col.locació d'interruptors en cables 
flexibles. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de 
transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
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El born previst exclussivament per al conductor de terra es desiganrà amb el símbol característic generalment acceptat per al 
conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten els 
conductors. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors en contacte amb 
l'aire que ha de complir les següents carcterístiques: 

-Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrossió en les condicions normals de funcionament 
-Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme segons les 
especificacions de la norma ISO 2409-92 

En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació: 

- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
- La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
- Identificació del model o referència del tipus 
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
- Grau de protecció de l'envoltant 

Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subminstrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a la seva correcta 
operació. 
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de proporcionar un 
full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
UNE 20-342-75 "Aparatos eléctricos de cocción y calefacción para usos domésticos y análogos. Condiciones generales de 
seguridad." 
UNE 20-342-81 1C "Aparatos eléctricos de cocción y calefacción para usos domésticos y análogos. Condiciones generales de 
seguridad." 
UNE_EN 60335-1 1997 "Seguridad de los apartos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales." 
UNE_EN 60335-2-30 1998 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares de los 
aparatos de calefacción de locales." 
 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o estries 
pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques 
dimensionals i toleràncies. 
Característiques dimensionals: 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tub  │  Fondària    │Diàmetre │  Gruix   │ Llargària  │ 

│      │   màxima     │exterior │  paret   │            │ 
│      │irregularitat │ teòric  │(DIN 2440)│            │ 
│      │    (mm)      │  (mm)   │  (mm)    │   (mm)     │ 

│──────│──────────────│─────────│──────────│────────────│ 
│ 1/8" │    0,25      │  10,2   │    2     │            │ 

│ 1/4" │    0,30      │  13,5   │  2,35    │            │ 
│ 3/8" │    0,30      │  17,2   │  2,35    │            │ 
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│ 1/2" │    0,30      │  21,3   │  2,65    │            │ 
│ 3/4" │    0,30      │  26,9   │  2,65    │            │ 
│  1"  │    0,40      │  33,7   │  3,25    │            │ 

│1"1/4 │    0,40      │  42,4   │  3,25    │   4 - 8    │ 
│1"1/2 │    0,40      │  48,3   │  3,25    │            │ 
│  2"  │    0,50      │  60,3   │  3,65    │            │ 

│2"1/2 │    0,50      │  76,1   │  3,65    │            │ 
│  3"  │    0,50      │  88,9   │  4,05    │            │ 
│  4"  │    0,60      │ 114,3   │  4,50    │            │ 
│  5"  │    0,60      │ 139,7   │  4,85    │            │ 
│  6"  │    0,60      │ 165,1   │  4,85    │            │ 

└───────────────────────────────────────────────────────┘ 
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, semibrillant i sense taques, 
punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 
Pressió de treball (UNE 19-002) ............................................................................................................................................... <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062) ................................................................................................................................ >= 32 bar 
Toleràncies: 

- Toleràncies dimensionals: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tub  │Diàmetre │  Gruix    │  Ovalitat    │Excentricitat │Llargària  │ 
│      │exterior │  paret    │              │(gruix mínim  │           │ 

│      │ teòric  │           │              │   puntual)   │           │ 
│      │  (mm)   │  (mm)     │              │    (mm)      │  (mm)     │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │         │sense límit│              │              │           │ 

│ 1/8" │ ± 0,4   │  - 0,25   │  9,8 - 10,6  │   >=1,75     │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│ 1/4" │ - 0,3   │  - 0,3    │ 13,2 - 14    │   >=2        │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,3   │sense límit│              │              │           │ 

│ 3/8" │ - 0,5   │  - 0,3    │ 16,7 - 17,5  │   >=2        │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│ 1/2" │ - 0,3   │  - 0,3    │   21 - 21,8  │   >=2,3      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │         │sense límit│              │              │           │ 

│ 3/4" │ ± 0,4   │  - 0,3    │ 26,5 - 27,3  │   >=2,3      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│  1"  │ - 0,4   │  - 0,4    │ 33,3 - 34,2  │   >=2,8      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│1"1/4 │ - 0,4   │  - 0,4    │   42 - 42,9  │   >=2,8      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│1"1/2 │ - 0,4   │  - 0,4    │ 47,9 - 48,8  │   >=2,8      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│  2"  │ - 0,6   │  - 0,5    │ 59,7 - 60,8  │   >=3,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│2"1/2 │ - 0,8   │  - 0,5    │ 75,3 - 76,6  │   >=3,2      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,6   │sense límit│              │              │           │ 

│  3"  │ - 0,9   │  - 0,5    │   88 - 89,5  │   >=3,5      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,7   │sense límit│              │              │           │ 
│  4"  │ - 1,2   │  - 0,6    │113,1 - 115   │   >=4        │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 1,1   │sense límit│              │              │           │ 

│  5"  │ - 1,2   │  - 0,6    │138,5 - 140,8 │   >=4,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 1,4   │sense límit│              │              │           │ 
│  6"  │ - 1,2   │  - 0,6    │163,9 - 166,5 │   >=4,2      │   6%      │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 "Tubos de acero; tubos roscados semipesados." 
 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
BJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
BJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 2000 l. 
S'han considerat els materials següents: 

- Fibrociment 
- Poliester reforçat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes 
superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 
funcionament. 
Ha de tenir una entrada d'aigua situada a 4 cm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir dos desguassos, l'un situat, com a mínim, a 4 cm per sobre del nivell màxim previst, amb una capacitat mínima 
d'evacuació doble del cabal d'entrada i l'altre situat aproximadament a 5 cm del fons. 
 
DIPÒSIT DE FIBROCIMENT: 
Ha d'estar fet de ciment reforçat amb fibres d'amiant amb o sense addició d'altres fibres, càrregues o pigments. Ha d'incloure una 
tapa no estanca de les mateixes característiques. 
 
DIPÒSITS DE POLIESTER: 
Ha d'estar fet de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte 

Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir esquerdes o ruptures. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
 
 
 
BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Amb cubeta d'acer esmaltat 
- Amb cubeta d'acer galvanitzat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada ha d'estar 
recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador. 
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al 
carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc. 
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
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Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament 
i, opcionalment, un termòmetre. 
Ha de tenir un born per a la connexió a terra, al costat del qual i sobre superfície fixa ha d'estar gravat de forma indeleble el signe 
"Terra". 
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de 
connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment. 
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de 
manera indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no 
hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'acumulador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'acumulador i l'operació s'ha de 
poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l'aigua han de ser de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball. 
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida. 
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Han de poguer resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
Temperatura de treball ...............................................................................................................................................................<= 98°C 
Temperatura de seguretat ............................................................................................................................................................ 130°C 
Pressió de treball ....................................................................................................................................................................... <= 6 bar 
Aïllament elèctric (REBT) .............................................................................................................................................................. Clase I 
Connexió de l'aigua ............................................................................................................................................................... 1/2" ó 3/4" 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada acumulador ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 

- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20-305, la indicació "Termo". 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-305-67 "Termostatos eléctricos destinados a aparatos para usos domésticos o análogos. Reglas generales." 
UNE 20-306-77 1R "Calentadores de agua eléctricos fijos no instantáneos. Condiciones de seguridad eléctrica." 
UNE 20-307-67 "Termostatos sumergidos para termos eléctricos de acumulación. Reglas paraticulares." 
UNE 20-308-67 "Dispositivos eléctricos de seguridad para termos eléctricos." 
UNE_EN 60335-2-21 95 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.Parte 2:Requisitos particulares para los termos 
eléctricos." 
 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
BM31 - EXTINTORS MANUALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb acabat pintat o cromat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). 
El cos de l'extintor ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat. 
Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles. 
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Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb propietats equivalents a les 
especificades pel material base. 
Les ampolles que es puguin col.locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons sotmès a pressió i la 
superfície horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix mínim de la paret del cos. 
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura automàtica. 
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 
Les peces unides han d'estar executades i fixades al cos de l'extintor sense produir tensions perjudicials ni risc específic de 
corrosió. 
Classes de foc per al que son útils els extintors: 

┌───────────────────────────────────────────┐ 
│ Ex|ntors         │   Classe foc          │ 

│                   │───────────────────────│ 
│                   │ A │ B │ C │ Elèctric  │ 

│───────────────────│───│───│───│───────────│ 
│ Pols seca         │   │ x │ x │    x      │ 

│ Pols polivalent   │ x │ x │ x │    x      │ 
│ Anhídrid carbònic │   │   │   │    x      │ 

└───────────────────────────────────────────┘ 
Han de tenir una eficàcia ................................................................................................................................................... >= 21A-113B 
Composició química de l'acer del cos de l'extintor: 

- Contingut de C: 
          - Acer no austenític ......................................................................................................................................................... <= 0,25% 
          - Acer austenític .............................................................................................................................................................. <= 0,03% 
     - Contingut de S ................................................................................................................................................................... <= 0,05% 
     - Contingut de F ................................................................................................................................................................... <= 0,05% 
Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor: 
     - Coeficient d'allargament ........................................................................................................................................................ > 16% 
     - Resistència a la tracció .................................................................................................................................................. <= 580 MPa 
Ampolles de gas propulsor: 
     - Material ......................................................................................................................................... Acer, alumini o aliatge d'alumini 
     - Volum ............................................................................................................................................................................ <= 500 cm3 
El cos de l'extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions següents: 

- Marca del fabricant 
- Número de sèrie o del lot 
- Any de fabricació 
- Pressió de prova en bar 

Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 
- Massa real en buit, en grams 
- Massa teòrica amb càrrega, en grams 
- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 
- Any de fabricació 
- Marca o nom del fabricant 

 
EXTINTORS PINTATS: 
Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 
 
EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT: 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi recipient. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Vàlvula de seguretat 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca d'accionament 
de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 

Càrrega extintors <= 3 kg ..................................................................................................... A la boca de sortida hi ha d'haver un broc. 
Càrrega extintors > 3 kg ..................................................................................................................... A la boca de sortida hi ha d'haver 
  ....................................................................................................................................................... una mànega acabada amb un broc. 
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat............................................................................................................. 0,8 x pressió de prova 
 
EXTINTORS D'ANHÍDRID CARBÒNIC: 
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca d'accionament 
de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 

Càrrega extintors <= 5 kg ...................................................................................................... A la boca de sortida hi ha d'haver un broc 
  .......................................................................................................................................................................... amb forma de botzina. 
Pressió tarada del disc de ruptura ..............................................................................................................................................186 bar 
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Extintors amb càrrega >= 5 kg: 
- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de botzina. 

     - Llargària mànega ............................................................................................................................................................ >= 400 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- La pressió de servei 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 

Ha de portar una etiqueta en que s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 
- Nom del fabricant o importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat 
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110) 
- Recomanacions restrictives 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 

Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col.locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de 
nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de 
acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: designación, eficacia; hogares tipo para 
fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)." 
UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-1:1975)." 
UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-1:1975)." 
UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión y ensayos mecánicos. 
(Versión oficial EN 3-4:1994)." 
UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles. (Versión oficial EN 3-4:1984; EN 
3-4/AC1:1984)." 
UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 5: especificaciones y ensayos complementarios. (Versión oficial EN 3-
5:1984)." 
 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 
BMY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han de fer disminuir la seva qualitat i 
el bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de 
nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de 
acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a permetre 
desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal.lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre ............................................................................................................................................................................ >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació elèctrica 

Alçària sostre ............................................................................................................................................................................ >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal.lació elèctrica 

La instal.lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 

Alçària sostre ............................................................................................................................................................................ >= 2,6 m 
Gruix aïllament........................................................................................................................................................................ >= 35 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 

 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari ........................................................................................................................................... 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc ............................................................................................................................................................. 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula .......................................................................................................................................................... 3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions ............................................................................................................................................................................ 60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat ......................................................................................................................................................................................... 100 l 
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RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat ......................................................................................................................................................................................... 100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb 
formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ................................................................................................................................................................ 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica ........................................................................................................................................................... 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ................................................................................................................................................................ 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida .......................................................................................................................................................... 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment ................................................................................................................................................................... <= 0,65 
Contingut de ciment ......................................................................................................................................................... <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
     - Cendres volants ............................................................................................................................................. <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice .................................................................................................................................................. <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ............................................................................................................................................................... Nul.la 
          - Consistència plàstica o tova ........................................................................................................................................... ± 10 mm 
          - Consistència fluida ......................................................................................................................................................... ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no pot ser superior a una hora i 
mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la 
resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i pa|lles     │ 

│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│ B 400 S    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
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│ B 500 S    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer principis de fissuració. 
     - Diàmetre de doblegament ..................................................................................................................................................... >= 3 D 
      .............................................................................................................................................................................................. >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó amb 
les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls, 
lligaments i cavalcaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
HBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ............................................................................................................................................................. 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ............................................................................................................................................................................. ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes ........................................................................................................................................ - 0% 
  ..................................................................................................................................................................................................... + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre ...................................................................................................................................... 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ..................................................................................................................... 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ................................................................................................................................. >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - 30 dies ............................................................................................................................................................. >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies ........................................................................................................................................................... >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies ........................................................................................................................................................... >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc ............................................................................................................................................................ >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ............................................................................................................................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó ............................................................................................................................................. >= 0,40 
     - Color groc ............................................................................................................................................................................. >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu 
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en 
quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, 
de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
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Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 

detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 
amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 
mitjançant radio telèfon. 

Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant 
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de 
la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el 
grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el 
paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca 
pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les 
Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 
18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la 
calzada." 
ORDEN CIRC. 325/97 T Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 
materiales constituyentes. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
 
 
HBA2 - MARQUES TRANSVERSALS 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ............................................................................................................................................................. 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ............................................................................................................................................................................. ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes ........................................................................................................................................ - 0% 
  ..................................................................................................................................................................................................... + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre ...................................................................................................................................... 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ..................................................................................................................... 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ................................................................................................................................. >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - 30 dies ............................................................................................................................................................. >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies ........................................................................................................................................................... >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies ........................................................................................................................................................... >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc ............................................................................................................................................................ >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ............................................................................................................................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó ............................................................................................................................................. >= 0,40 
     - Color groc ............................................................................................................................................................................. >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu 
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en 
quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, 
de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 

detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
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- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 
amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 
mitjançant radio telèfon. 

Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant 
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de 
la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el 
grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el 
paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca 
pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les 
Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 
18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la 
calzada." 
ORDEN CIRC. 325/97 T Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 
materiales constituyentes. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
HBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a 
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la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 

responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 

d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
 En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de 

seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte 

possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés 
a la zona de risc. 

- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 

seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 

anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 

següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 

amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 

mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios 
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 
HBBJ - SEMÀFORS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a 
la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 

responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 

d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
 En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de 

seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte 

possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés 
a la zona de risc. 

- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 

seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
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- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 

anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 

següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 

amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 

mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
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UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios 
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 
HBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a 
la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 

responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 

d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
 En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de 

seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte 

possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés 
a la zona de risc. 

- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 

seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 

anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 

següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 

amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 

mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
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mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 

senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios 
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 
HD - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
HD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
HD11 - DESGUASSOS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de plom o PVC, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col.locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc. 
No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. 
Els trams instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Si un desguàs de plom es connecta a un tub de PVC, s'ha de soldar al seu extrem un anell de llautó. La connexió ha de portar 
interposat un anell de cautxú i ha de quedar segellada amb massilla elàstica. 
Pendent ..................................................................................................................................................................................... >= 2,5% 
Radi interior de les curvatures .......................................................................................................................................... >= 1,5 x D tub 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
HD7 - CLAVEGUERONS 
HD7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de clavegueró amb tub de PVC col.locat penjat del sostre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col.locació i unió dels tubs 
- Col.locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastades, repartides a intervals regulars. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent ........................................................................................................................................................................................ >= 2% 
Distància entre les abraçadores ............................................................................................................................................. <= 150 cm 
Franquícia entre el tub i el contratub ................................................................................................................................... 10 - 15 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
HDE - DEPURACIÓ D'AIGÜES 
HDE1 - POUS CLARIFICADORS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Instal.lació de pous clarificadors o de filtres biològics prefabricats, de formigó armat o de poliester i fibra de vidre, soterrats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície d'assentament 
- Col.locació i muntatge de les peces prefabricades 
- Connexió dels tubs d'arribada i de sortida d'aigües 
- Prova de l'estanquitat de la instal.lació 
- Reblert amb terres i compactació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de ser estanc. 
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Les unions amb els tubs han de ser estanques. 
La part superior del tub de sortida ha d'estar per sota de la part inferior del tub d'entrada. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Desnivell entre els tubs d'entrada i sortida ....................................................................................................................... >= 10 cm 
     - Dimensions interiors .............................................................................................................................................................. <= 5% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de replantejar el pou en planta i alçat. 
El fons de l'excavació s'ha de netejar i compactar. 
S'ha de realitzar el muntatge de les peces en l'ordre especificat pel fabricant. 
S'ha de realitzar la unió amb els tubs d'arribada i sortida. 
Un cop feta la prova d'estanquitat s'ha de fer el reblert de terres. 
El reblert s'ha de fer amb terres exemptes de granulats superiors a 8 cm i s'ha de compactar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
HE - INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
HE7 - EMISSORS ELÈCTRICS 
HE73 - RADIADORS ELÈCTRICS D'INFRAROIGS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Radiadors per a corrent monofàsic. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Muntats superficialment 
- Muntats sobre porta 
- Muntats en el sostre 
- Tipus moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Radiadors muntats superficialment, en el sostre o sobre porta: 

- Col.locació dels suports 
- Col.locació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei 

Radiadors tipus moble: 
- Col.locació del radiador 
- Connexió al punt d'alimentació 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
L'aparell no ha de quedar col.locat sota preses de corrent. 
S'ha de connectar a la xarxa de distribució elèctrica i a la línia de terra amb el cable d'alimentació. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Nivell .................................................................................................................................................................................... ± 2 mm 
 
RADIADORS MUNTATS SUPERFICIALMENT: 
S'ha d'instal.lar penjat mitjançant els seus elements de muntatge. 
 
RADIADORS MUNTATS EN EL SOSTRE: 
Cal assegurar-se que sigui accessible l'interruptor de cordó. 
 
RADIADORS MUNTATS SOBRE PORTA: 
Cal assegurar-se que no destorbi el moviment de la porta. 
 
RADIADORS TIPUS MOBLE: 
S'ha d'instal.lar el radiador elèctric d'infraroigs endollat en el punt previst. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió de la xarxa abans de procedir a la connexió. 
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Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Si l'aparell està preparat per a una connexió fixa amb la xarxa elèctrica, aquesta connexió s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
UNE 20-342-81 1C "Aparatos eléctricos de cocción y calefacción para usos domésticos y análogos. Condiciones generales de 
seguridad." 
UNE_EN 60335-1 1997 "Seguridad de los apartos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales." 
 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el temps de la 
seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva 
utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + 
autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les 
característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una 
obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un 
projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les 
condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que 
la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, 
sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, així com 
el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions 
produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment 
Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma 
de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats 
d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis 
presents a cada fase d’obra. 

 


