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CONSULTORI LOCAL VILAMALLA
Carrer de Borrassà, 10, 
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972 52 61 89



PLA DE SEGURETAT

CAP FIGUERES SUD

C. Josep Roca i Bros, 8
17600 Figueres

Telèfon: 972 67 72 08 

EMERGÈNCIES 112
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PLÀNOL D'EMERGÈNCIA D'UBICACIÓ DE
L'HOSPITAL MÉS PROPER

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda del Rector Arolas, s / n, 17600 Figueres,

Girona  

Telèfon:972 50 14 00 

EMERGÈNCIES 112

https://www.google.es/search?q=hospital+universitari+de+girona+doctor+josep+trueta+tel%C3%A8fon&sa=X&ved=0ahUKEwiywa3R2ZfXAhXLzRoKHR7WB6cQ6BMInwEwEg
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LLISTAT DE TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

 EMERGÈNCIES I AMBULÀNCIA 112
 BOMBERS 112
 MOSSOS D'ESQUADRA 112
 POLICIA MUNICIPAL 112
 POLICIA NACIONAL 112
 HOSPITAL DE FIGUERES 972 50 14 00

 CAP FIGUERES SUD 972 67 72 08 

 CONSULTORI LOCAL 972 52 61 89

 MÚTUA UNIVERSAL
Adreça: Calle Emili Grahit, 12, 17002 Gerona, Girona 

972 48 60 00 

 S.I.M.S.A 972-23.99.61
 Coord.de Seguretat

(JAUME VALENTÍ )
630 321 256

 Seguretat i Higiene de la

Construcció

93-221.33.53

https://www.google.es/search?q=m%C3%BAtua+universal+girona+adre%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnJMs8yyNWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHGRFd5LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimkLuT2pfXAhXCORoKHanmDKwQ6BMInAEwEA
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1. OBJECTE DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Aquest Pla de Seguretat i Salut estableix, durant la consecució d'aquestes obres, les previsions respecte la

prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats de les tasques de reparació,

manteniment i conservació de les instal·lacions de seguretat i higiene i el benestar dels treballadors.

A  més,  serveix  per  a  donar  les  directrius  bàsiques  a  l’empresa  constructora  per  a  dur  a  terme  les

obligacions  que  li  corresponen  en  el  camp  de  la  prevenció  de  riscos  laborals,  facilitant  el  seu

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, segons el Real Decret 84/1.990, adaptat a la

Llei 31/1.995 de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, pel que s’implanta l’obligatorietat de

l’Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques, a més de la

pròpia Llei de Prevenció de riscos Laborals i el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament

de Serveis de Prevenció; tota aquesta legislació és desenvolupada específicament per a la Construcció

en el Real Decret 1.627/1.997 de 24 d’octubre.

2. ANTECEDENTS

Tipus d'Obra

DRENATGE DEL COL·LECTOR OEST DE VILAMALLA

Emplaçament de l’obra

CASC ANTIC VILAMALLA, ZONA LIMITADA ENTRE ELS CARRERS BORRASSÀ, SIURANA, PLAÇA DE LA FONT,

CARRER GARRIGÀS, CARRER PALAU I LA ZONA OCUPADA ABANS PER LA LLERA DE LA RIERA.

Promotor

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

Plaça Font, 1, 17469 Vilamalla, Girona 

Autors del Projecte i redactors de l’Estudi de Seguretat en fase de projecte

ROBERT MAS I SANTANA

Enginyer de Camins, anals i ports, núm. col. 12,008

ABM

Director d’obra 

JOAN MACARRO

Enginyer de Camins, anals i ports, núm. col. 20.306

Telf:663727395

jmacarro@abmjgcom

FLORENCI YLLA

Telf: 690623477

fylla@abmjg.com

Coordinador de seguretat

JAUME VALENTí

Telf: 630321256

jvalenti@abmjg.com

mailto:jvalenti@abmjg.com
mailto:fylla@abmjg.com
mailto:jmacarro@abmjgcom
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Constructor Principal

S.I.M.S.A.  (SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, S.A.)

Ctra. Santa Coloma de Farners, km 3 - VILABLAREIX  (Girona)

Telèfon: 972-23.99.61

Autor del Pla de Seguretat i Salut

LAIA TARRAGONA. Arquitecta Tècnic.  Col·legiada núm.  936;  i  Tècnic  Superior  en prevenció de riscos

laborals, especialitat Seguretat.

3. ESPECIFICACIONS DEL REAL DECRET 1.627/97

DEFINICIONS (Capítol I, art.2)

Obra de construcción u Obra: Cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción civil cuya

relación no exhaustiva figura en el Anexo I.

Trabajos con riesgos especiales:  Trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad

para  su  seguridad  y  salud,  comprendidos  los  indicados  en  la  relación  no

exhaustiva que figura en el Anexo II.

Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra.

Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de obra.

Coordinador  en materia  de seguridad y salud durante la  elaboración  del  proyecto de obra:  El  técnico competente

designado por el promotor para coordinar durante la fase del proyecto de obra,

la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8.

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la Obra:  El técnico competente integrado en la

Dirección Facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas

que se mencionan en el artículo 9.

Dirección Facultativa: El técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y el

control de la ejecución de la obra.

Contratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales,

propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al

contrato.

Subcontratista: La  persona  física  o  jurídica  que  asume contractualmente  ante  el  contratista,  empresario  principal,  el

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el

que se rige su ejecución.

Trabajador autónomo: La persona física o jurídica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal

y  directa  una actividad profesional,  sin  sujeción  a  un  contrato  de trabajo,  y  que asume

contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el  subcontratista,  el  compromiso  de

realizar  determinadas  partes  o  instalaciones  de la obra.  Cuando el  trabajador  autónomo

emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o

subcontratista a efectos del presente Real Decreto.
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ALTRES CONSIDERACIONS

El  contractista  i  el  subcontractista  als  que  es  refereix  el  present  Real  Decret  tenen  la  consideració

d’empresaris als efectes previstos en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Quan  el  promotor  contracti  directament  treballadors  autònoms  per  a  la  realització  de  l’obra  o  de

determinades tasques, tindrà la consideració de contractista respecte d’aquests a efectes de l’establert al

Real Decret.

L’esmentat en el paràgraf anterior no és d’aplicació quan l’activitat contractada es refereixi exclusivament a

la construcció o reparació que pugui contractar un cap de família respecte del seu habitatge.

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ O D’ENGINYERIA CIVIL (AnnexI)

 Excavació

 Moviment de Terres

 Construcció

 Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats

 Acondicionament o instal·lacions

 Transformació

 Rehabilitació

 Desmantellament

 Enderroc

 Manteniment

 Conservació – treballs de pintura i neteja

 Sanejament

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECÍFICS PER A LA SEGURETAT I
SALUT DELS TREBALLADORS. (Annex II)

 Treballs  de risc especialment  greus de quedar  enterrat,  esfondraments  o caigudes d’alçada,  per  les

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de

treball.

 Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o per als que

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

 Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació

de zones controlades o vigilades.

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta Tensió.

 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.

 Treballs realitzats en immersions amb equip subaquàtic..

 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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4. MEMÒRIA

4.1. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA I SITUACIÓ

L'obra es  localitza a la  població de Vilamalla i  consisteix  en l’adequació  de les  infraestructures  que
configuren el col.lector oest de Vilamalla mitjançant una sèrie d’actuacions:

1. Construcció d’un canal interceptor situat al marge sud de la carretera GIV-6229 que porti l’aigua
al rec natural del costat del cementiri.

2. Construcció d’un col·lector interceptor situat al costat oest del nuci urbà de Vilamalla,  aquest
col·lector intercepta l’aigua de la GIV-6229, del camí Creixell  i  del  camí Poll  i  la condueix en
direcció Nord fins a la llera d’un rec existent, afluent del rec del Pla.

3. Construcció  d’un  col·lector  interceptor  situat  al  costat  sud  del  nucli  urbà de  Vilamalla,  que
intercepti i reculli les aportacions procedents de del Camí de la Garriga, el camí de Palau i les
procedents del Serrat, i les condueixi al seu punt de desguàs a la llera de la riera o rec del Pla.

Així doncs el nou col·lector tindrà 512 ml i un diàmetre únic de 1000 mm i serà de formigó prefabricat,
col·locat sobre una solera de 25 cm de formigó en massa i es reomplirà amb formigó HM-20/P/20/I, amb
els corresponents pous cecs i de registre.

Per tant els treballs a executar els podem desglossar amb les següents tasques:

• Excavació de rases i enderroc de paviments i elements existents

• Col·locació del col·lector,comprovació i cobertura de rases

• Formació de pous, cunetes i arquetes

• Reposició de paviments afectats

• Verificació de les instal·lacions

PRESSUPOST

Import adjudicat:  198.577 €  (IVA NO inclòs)

DURADA DE LES OBRES

Els treballs duraran 3 mesos

PERSONAL PREVIST

Donada les característiques de l’obra, es preveu una quantitat màxima de 8 persones a l’obra. A més

l'empresa dur el control de les empreses subcontractades mitjançant el llibre de subcontractació.

ELEMENTS SINGULARS

Totes les tasques es localitzen en zones d'influència de serveis, com ara electricitat, aigua,...

No s'afectarà cap desviament de serveis privats o públics.

UNITATS CONSTRUCTIVES QUE FORMEN L’OBRA

        ENDERROCS

FORMACIÓ DE RASES

CONSTRUCCIÓ DE POUS, ARQUETES I PERICONS, ESTESA DE CANONADA I MATERIALS AUXILIARS

REOMPLERT DE RASES I RESTITUCIÓ DE PAVIMENTS i FORMACIÓ DE CUNETES

VERIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
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4.2. TASQUES PRELIMINARS

DELIMITACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA ZONA D'INFLUÈNCIA

Previ al inici de les tasques es delimita la zona en la que es procedeix a treballar de manera visible i

seguint els criteris establerts per la legislació vigent.

Les zones de treball seran vallades  totalment amb tanques d’obra, preferentment de material plàstic, i

només serà accessible pel personal de treball i personal autoritzat. Caldrà senyalitzar correctament la

zona amb rètols i senyals.

Les tanques de senyalització han d’estar rotulades amb el nom de l’empresa, el seu telèfon i del seu

responsable i han de complir amb els requisits municipals vigents.

Com que l’obra té una llarga durada i  un àmbit d’actuació molt ampli  es faran aquests treballs  en

funció de la zona de treball.

És  de vital  importància que els  treballs  on la  comunicació  sigui  deficient  hi  hagi  com a mínim dos

treballadors amb formació en matèria de primers auxilis.

Senyalització vial GIV-6228

La carretera, el camí de Creixell i el camí del Poll i la construcció del nou col·lector s’efectuarà excavant

rases  en  camps  de  conreu.  La  senyalització  provisional  s’efectuarà  d’acord  a  la  Norma  8.3-IC

«Señalización de obras». 

Cal  tenir  present  que caldrà  tallar  el  trànsit  i  deixar  només un carril  hàbil,  i  posteriorment  invertir  la

operació amb l’altre carril, pel que el tipus de senyalització disposarem serà:

- Captafars TB-10

- Garlanda de plàstic TB-13

- Entrada prohibida TR-101.60 cm

- Prohibit estacionament. TR-308 60 cm

- Triangle perill TP-18 “obres” 60 cm

- Tamques mòbils

- Balisses lluminoses

- Senyals circulars de limitació de velocitat

- Senyals triangulars de perill obres

- cons

Hi haurà en tot moment una persona dirigint el trànsit o bé mitjansauxiliars tipus semàfor que regulin el

trànsit.

Pas de les instal·lacions soterrades:

En els trams en els que es passi pels vials o carreteres es situen: els pictogrames de "Perill obres" i "Reduir la

velocitat"; la senyalització viària de desviament ( cons, balises reflectants, il·luminació per la nit,...); i una

persona destinada a regular el trànsit amb la senyalització i els equips de protecció adients.
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AFECCIONS DEL SOLAR

És imperatiu detectar les afeccions que pugui tenir la nostra àrea de treball és per això que abans del

inici de l'obra tindrem els plànols de les línies elèctriques, la xarxa de subministrament d'aigua, la xarxa de

gas i la de telecomunicacions si es cregués oportuna.

VEURE PLÀNOLS DE PROJECTE:
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 Primerament caldrà contrastar aquesta informació amb les diferents companyies dels serveis afectats i

definir un pla d’actuació envers de les necessitats. 

Caldrà tenir molt present que quan s’estiguin executant els treballs en zones afectades per serveis es

faran amb cura per detectar-los i evitar averies.

En tot moment es procurarà disposar de personal responsable de la companyia dels serveis afectats,

sobretot quan les  tasques siguin d’extrem risc,  per  tal  que aquests  defineixin  i  coordinin els  treballs  i

minimitzar al màxim afectacions a la xarxa.

Cal  respectar  en  tot  moment  les  profunditats  definides  per  les  companyies  subministradores  i  les

distàncies aèries de seguretat.

Si  els  treballs  en  proximitat  de  línia  elèctrica  s’han  de  perllongar  en  el  temps,  cal  sol·licitar  a  la

companyia distribuïdora les modificacions oportunes per garantir la vostra seguretat (variant del traçat,

canvi de característiques de la línia...) 

En utilitzar escales extensibles, plataformes elevadores mòbils, etc., no us acosteu a la línia elèctrica. Si no

és possible: Cal avaluar i prendre les mesures adequades per tal de delimitar, senyalitzar o crear una

separació física que impedeixi l’accés als elements en tensió o, Cal sol·licitar a l’empresa distribuïdora la

descàrrega de la línia. 

Si trobeu un cable accessible i desconegut, no el toqueu. Aviseu la companyia propietària de la instal·

lació. 

Els treballs amb risc elèctric han de ser realitzats per personal que disposi de la qualificació professional

adequada. 

XARXA AÈRIA

Cal mantenir la distància de seguretat. No és possible treballar (*) a menys de 3 m de qualsevol línia

elèctrica aèria, 5 m per a tensions superiors a 66 KV i 7 m per a tensions superiors a 220 KV. 
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Abans de començar les maniobres, cal assegurar-se que no hi ha línies elèctriques dins el radi d’acció de

la  màquina.  Si  no  fos  possible:  Cal  avaluar  i  prendre  les  mesures  adequades  per  tal  de  delimitar,

senyalitzar o crear una separació física que impedeixi l’accés als ele - ments en tensió o, Cal sol·licitar a

l’empresa distribuïdora la des - càrrega de la línia. 

XARXA SOTERRADA: 

Caldrà fer un replanteig de les zones on hi hagi els serveis afectats i en obrir les rases fer-ho molt a poc a

poc i amb un responsable de la xarxa afectada per tal de coordinar els treball i evitar riscos de danys al

servei.

Cal respectar en tot moment les profunditats definides per les companyies subministradores.

En cas que es cregui oportú es prendran les mesures corresponents, en funció dels treballs a realitzar i si

s’escau s’efectuarà la desviació dels serveis a partir d’un nou projecte d’intervenció.

La utilització de detectors de xarxes elèctriques eviTa perforar on n’hi hagi, evitant el risc de deteriorar-les

i patir un contacte elèctric. 

LÍNIES ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

Sempre que sigui possible es treballarà sense tensió.
Abans de procedir a l’excavació es verificarà l’estat del terreny.
Es farà l’excavació amb mitjans mecànics  o manuals  amb molta cura fins  a trobar el  corresponent
obstacle de protecció que senyalitza la instal·lació. La senyalització de la línia subterrània consistent en
unes cintes plàstiques que segueixen la mateixa traça, per damunt d’ella i a una fondària que varia
segons l’acabat superficial del terreny 
En tot moment es mantindran les parts actives en una posició i a una distància tal que sigui impossible un
contacte fortuït amb les mans, o per manipulació d’objectes conductors, quan aquest s’utilitzin a prop.
Per a la prevenció de possibles contactes indirectes, el sistema de protecció escollit es el de pressa a
terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
Les màximes intensitats admissibles en els conductors es detallen en les taules de MIEBT 004 i 007, per a 
conductors de tensió nominal 1000 V i en la MIEBT 017, per a conductors de fins a 750 V de tensió 
nominal.

AIGUA, SANEJAMENT i TELECOMUNICACIONS

Abans de procedir a l’excavació es verificarà l’estat del terreny.
Es farà l’excavació amb mitjans mecànics  o manuals  amb molta cura fins  a trobar el  corresponent

obstacle de protecció que senyalitza la instal·lació.

AFECTACIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D’INTERÈS NATURAL

Les obres afecten la llera d’un rec d’escòrrec en dos trams del seu curs, en un primer tram situat

aigua amunt de la traça de la carretera GI-6228 i aigua avall fins la confluència amb el rec dels horts

de Vilamalla.

En ambdós es projecta ampliar la secció del desguàs de la llera escórrec i sibstituir l’obra de fàbrica

de drenatge transversal situat a la calçada de la carretera.

AFECTACIONS A TERRENYS ANNEXES

Caldrà  definir  els  terrenys  amb  afectació  pel  pas  de  les  instal·lacions  i  per  les  obres,  pel  que

s’estableix  una franja de servitud de pas als  terrenys veins de 5 metres centrada a l’eix del futur

col·lector de drenatge.



PLA DE SEGURETAT

De manera temporal es requerirà la ocupació de terrenys veïns en una franja de 10 metres segons els

plànols de projecte per poder facilitar l’execució de les obres, accés i pas de personal i maquinària i

espai per acopi de material.

SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS

Quan es requereixi subministrament d’electricitat es farà servir un grup electrogen.

SERVEIS HIGIÈNICS

Degut a la proximitat a les dependències municipals o d’altres immobles propietat de l’Ajuntament, es
determina  que  aquestes  mateixes  instal·lacions  fan  de  vestuari,  menjador  i  serveis  higiènics  pels
treballadors.

En aquelles actuacions en que l’Ajuntament no cedeixi l’espai s’instal·larà a les zones de treball vestuari i
banys. Aquests espais han de complir:

¬ Els vestuaris seran requerits  quan el  personal hagi de portar roba de treball  especial  i  no puguin
canviar-se en altre dependències.

¬ Es vestuaris han d’estar proveïts de seients i armaris o taquilles individuals amb clau, de capacitat
suficient per guardar la roba i el calçat. Caldrà separar els armaris amb la roba de treball i amb la
roba del carrer.

¬ Els banys han de disposar de mirall,  lavabo amb aigua corrent i calenta, si és necessària, sabó i
tovalloles o altre mitjà per secar les mans. Disposaran de dutxes d’aigua corrent – freda i calenta .

¬ Els banys han de disposar de WC degudament sectoritzats i amb els elements necessaris: paper de
wc, perxa i llisquet,  cada dia es durà a terme la neteja d’aquests espais.

La mida d’aquests espais ha d’estar acord amb el nombre de treballadors.

A cada zona de treball es disposarà un vehicle de l'empresa pel transport i emmagatzematge de les
eines, útils, l'extintor i la farmaciola.
En aquest vehicle s'hi col·locaran de manera visible els següents telèfons d'emergència:

 EMERGÈNCIES I AMBULÀNCIA 112

 BOMBERS 112

 MOSSOS D'ESQUADRA 112

 POLICIA MUNICIPAL 112

 POLICIA NACIONAL 112

 HOSPITAL DE FIGUERES 972 50 14 00 

 CAP SUD FIGUERES 972 67 72 08 

 CONSISTORI LOCAL 972 52 61 89

 MÚTUA UNIVERSAL 972 48 60 00 

 S.I.M.S.A 972-23.99.61

 Coordinador de Seguretat 630 321 256

 Seguretat i Higiene de la Construcció 93-221.33.53

EXTINCIÓ D'INCENDIS

Es disposarà de tants extintors com zones de treball hi hagi i es situarà en el vehicle de S.I.M.S.A. 

Un cop haguem identificat correctament el tipus de foc a què ens enfrontem i hàgim comprovat que 

l'extintor és adequat per a aquest tipus d'incendi procedirem a comprovar l'extintor.
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Ens hem d'assegurar que l'extintor està carregat i que ha estat revisat recentment. Si s'ha carregat 

l'extintor en l'últim any hauria de tenir una cinta plàstica de color vermell o blau en la part de la palanca.

Realitzades aquestes comprovacions ja estem preparats per utilitzar l'extintor.

El següent pas és treure l'anella de seguretat i col·locar-nos a una distància d'uns dos metres del foc 

sempre entre el foc i una via d'escapament.

Subjectarem la mànega de l'extintor amb força apuntant a la base del foc i accionarem la palanca. 

Apuntant a la base del foc intentarem estendre l'agent extintor per tota la superfície en flames fins que 

aconseguim apagar completament el foc.

FARMACIOLA

Es disposarà de tantes farmacioles com zones de treball i es localitzaran en el vehicle de S.I.M.S.A.

El contingut mínim de la farmaciola serà:

• aigua oxigenada

• Alcohol 96º

• Tintura de iode

• Mercucromi

• Amoníac

• Gasa estèril

• Cotó hidròfil

• Benes

• Esparadrap

• Antiespasmòdics

• Analgèsics

• Tònics cardíacs d’urgències

• Torniquet

• Bosses per aigua i gel

• Guants esterilitzats

• Xeringues d’un sol ús

• Termòmetre clínic

4.3. EXECUCIÓ DE L'OBRA

ENDERROCS

ENDERROC DEL PAVIMENT I FORMACIÓ DE LA RASA 
Aquesta tasca requereix l'enderroc del paviment existent i per tant s'ha de vigilar que no s'afectin altres
serveis com l'aigua, el gas, etc. I cap evitar treballar amb tensió a la zona afectada.

Per dur-ho a terme es farà amb mitjans manuals extraient els panots de la zona afectada i repicant la
base de formigó de la solera, o bé tallar el paviment d’asfalt i repicar la base de formigó.

Un cop es disposa de tot el paviment repicat es procedeix a la retirada de la runa amb mitjans manuals.

Tot el material sobrant és deposat en un camió perquè sigui transportat a un abocador autoritzat.
No es carregaran els camions per sobre de la seva càrrega màxima autoritzada.

En cas de pluja és imprescindible comprovar l’estat dels talussos existents, per evitar despreniments. 
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És imprescindible mirar l'estat del terreny abans de procedir a aquesta fase de l'obra, per tal d'evitar
riscos per inestabilitat del terreny.

Aquesta  tasca  tant  es  pot  fer  simultàniament  a  la  tasca  anteriorment  descrita  com  a  mà
independentment, en aquest darrer cas és molt important la bona coordinació entre el personal per tal
d'evitar la caiguda del material, del personal o el xoc entre ells. 

FORMACIÓ DE RASES

Es procedirà a la inspecció i reconeixement de cales i dels punts projectats per passar la instal·lació.

Es realitzarà la neteja de la zona de treball, senyalització de les obres i desviament del trànsit de vehicles
i vianants.

Les rases es faran amb màquina retroexcavadora giratòria amb martell picador incorporable.

S’habilitaran accessos a l’obra per l’entrada de la maquinària a la zona de treball.

Es realitzarà l’excavació necessària amb mitjans mecànics. Es tindrà molta cura en els angles del talús
de les rases, que siguin segurs, i en aquells punts on no ho sigui s’apuntalarà. Cal preservar les distàncies
de seguretat de la maquinària a les rases executades.

Cal protegir els serveis afectats en tot moment.

Totes les  terres  i  material  sobrant  és  deposat  en un camió perquè sigui  transportat  a un abocador
autoritzat.

No es carregaran els camions per sobre de la seva càrrega màxima autoritzada.

En cas de pluja és imprescindible comprovar l’estat dels talussos existents, per evitar esllavissades. 

POUS, ARQUETES I PERICONS, CANONADES, CONNEXIONS I VALVULERIA

Pous, arquetes i pericons

El material per la formació dels pous, arquetes i pericons es farà amb mitjans mecànica i manual, cal prestar
especial atenció amb la senyalització i les indicacions pel descens del material.
Cal verificar en tot moment l’estat dels talussos. 

Retirada i col·locació de canonades:

La seva col·locació a la nova rasa amb mitjans mecànics  i  manuals.  En aquesta fase és  molt  important
disposar de personal especialitzat i de la bona coordinació entre el personal per tal d'evitar la caiguda del
material, del personal o el xoc entre ells.
De la mateixa manera que en el cas anterior és imprescindible mirar l'estat del terreny abans de procedir a
aquesta fase de l'obra.

Connexions i valvuleria:

La seva col·locació a la nova rasa amb mitjans mecànics  i  manuals.  En aquesta fase és  molt  important
disposar de personal especialitzat i de la bona coordinació entre el personal per tal d'evitar la caiguda del
material, del personal o el xoc entre ells.
De la mateixa manera que en el cas anterior és imprescindible mirar l'estat del terreny abans de procedir a
aquesta fase de l'obra.
El material es disposarà a una distància superior a 1 metre respecte el límit de la excavació, per evitar el risc
d’esllavissades.
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REOMPLERT DE RASES I RESTITUCIÓ DE PAVIMENTS

Després d’ubicar la canonada sobre un llit de sauló i d’haver-la connectat en el seu nou emplaçament es
procedeix al reomplert de la rasa amb mitjans mecànics. 
És molt important en aquesta fase la bona compactació de les terres per evitar possibles assentaments en un
futur. 
Finalment es restituiran els paviments segons projecte.

VERIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Es verificaran les instal·lacions executades per confirmar el correcte funcionament.

4.4. MITJANS AUXILIARS

Tots els mitjans auxiliars han de garantir la protecció del treballador .

Els mitjans auxiliars per la bona consecució de l'obra són:

 Rètols
 Elements de senyalització
 Escales de mà NO Metàl·liques UNE-EN 61478:2002 + A1:2004. 

4.5. MÀQUINES – EINES EN GENERAL

La maquinària que s'utilitzarà serà:

 Furgoneta
 Excavadora rasadora amb tall de disc continu
 Camió grua (camió bolquet 12 tn amb grua)
 Camió de càrrega i descàrrega  (camió repartidor de 3 tones)
 Formigonera mòbil
 Retroexcavadora giratòria amb martell picador incorporable
 Minicarregadora tipus bobcat
 Corró petit
 Dúmper petit d'obra
 Granota compactadora
 martell picador
 Grup electrògen 5Kva
 Maquinària petita
 Petites eines
 Màquina talladora de paviments

PETITES EINES
Aquest apartat fa referència a les  petites  eines accionades  amb energia elèctrica (taladres,  radials,
martells pneumàtics, etc.), les mesures de prevenció que s’han d’adoptar són:
Tota  la  maquinària  elèctrica  utilitzada  a  l’obra,  estarà  protegida  elèctricament  mitjançant  doble
aïllament.
Els motors elèctrics de la maquinària-eina elèctrica utilitzada a l’obra, estarà protegida per la carcassa
del propi aparell, per evitar riscos d’atrapaments o de contacte amb l’energia elèctrica.
Les transmissions motrius per corretges estaran protegides mitjançant un bastidor que suporti una malla
metàl·lica,  que  permeti  l’observació  de  la  correcta  transmissió  motriu  i  impedeixi  l’atrapament  dels
operaris o dels objectes.
Les reparacions o manipulacions de la maquinària accionada per corretges es farà sempre amb el motor
parat, i utilitzant eines adequades.
Les màquines avariades, es paralitzaran immediatament, quedant senyalitzades amb un senyal de perill
que digui “NO CONNECTAR, AVERIADA”, i com a mesura de precaució addicional es poden treure els
fusibles.
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La  maquinària-eina  amb  possibilitat  de  tallar,  tindrà  el  disc  protegit  mitjançant  una  carcassa
antiprojeccions.
La màquina-eina que s’hagi d’utilitzar en zones on hi hagin productes inflamables, estarà protegida per
una carcassa antideflagrant.
Per evitar riscos per inhalació de pols ambiental,  les màquines-eina que facin pols s’utilitzaran per via
humida, i tenint en compte la direcció del vent, per evitar que els operaris treballin en atmosferes nocives.
La màquina-eina accionada mitjançant un compressor s’utilitzarà a una distància mínima de 10 metres
d’aquest per evitar el risc d’alt nivell acústic.
Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat.
Es prohibeix deixar la màquina-eina amb possibilitat de tallar abandonada a terra, per evitar accidents o
incidents.
Sempre que sigui  possible les  mànegues de pressió per  accionar les màquines-eines,  s’instal·laran de
forma aèria, evitant en tot moment ensopegar amb elles.

CAMIONS DE TRANSPORT DE MATERIALS
La prevenció d’aquests riscos consisteix en:
El recorregut dels camions de transport de materials per l’interior de l’obra s’efectuarà segons els plànols
d’implantació de l’estudi de seguretat, a l’igual que la càrrega i la descàrrega.
El conductor del camió a l’interior de l’obra farà cas de les indicacions que li faci el personal intern de
l’obra o de les senyals de trànsit que hi pugui haver.

MAQUINÀRIA PEL  MOVIMENT DE TERRES

La prevenció d’aquests riscos consisteix en:
Aquest tipus de maquinària ha d’estar dotada de tots els elements de seguretat viària exigibles (llums de
marxa enrere, endavant, botzines, retrovisors,...)
Han d’estar dotades de pòrtic de seguretat antivolcada i extintor.
S’han d’inspeccionar diàriament,  controlant el  bon funcionament del motor,  sistemes hidràulics,  frens,
pneumàtics,...
Està prohibit que els operaris treballin en el radi d’acció de la maquinària.
S’haurà de tenir especial cura amb les línies elèctriques aèries i subterrànies que hi hagi a la zona de
treball  de la màquina.
En cas de contacte de la màquina amb línia elèctrica, es procurarà evacuar al maquinista sense que
faci mai contacte simultani amb la màquina i el terra, prèviament haurà deixat tots els mecanismes de la
màquina en situació de repòs, i finalment s’acordonarà la màquina en un radi de 5 metres esperant la
intervenció dels operaris de la companyia elèctrica.
Es prohibeix el transport de persones amb les màquines d’excavació.
Es delimita la zona de 2 metres entorn duna excavació, per evitar el possible trencament de talús pel pes
de la màquina.

5. AVALUACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES

Per poder determinar els riscos i les mesures preventives  a adoptar s'ha considerat fer-ho segons el lloc o el

tipus  de treball que es dugui a terme. Aquest anàlisi conforma l'annex 1 d'aquest pla de seguretat.

6. PROTECCIONS INDIVIDUALS

Totes les vestimentes de protecció personal o elements de producció col·lectiva tindran fixats un període de

vida útil, essent rebutjades al seu termini.

Quan  per  les  circumstàncies  del  treball  es  produeixi  un  deteriorament  més  ràpid  en  una  determinada

vestimenta o equip així com les que hagin agafat més tolerància de les admeses per el fabricant, es reposarà

amb independència de la durada prevista pel seu termini.

Tota vestimenta o equip de protecció que hagi sofert un tracte final, es a dir, el màxim per el que va ser

pensat (per exemple, per un accident) serà rebutjat i rebutjat al moment.

L’ús d’una vestimenta o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
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Tot element de protecció personal  s’ajustarà a les Normes d’Homologació del  Ministerio de Trabajo,  OM

17/5/74. En el  casos on suposadament no existeixi  homologació, seran de qualitat adequada a la missió

encomanada.

Quan una peça es deteriori per qualsevol motiu es reposarà immediatament

Proteccions al cap
 Casc
 Pantalla de protecció del soldador
 Ulleres contra impactes i la pols
 Màscara contra la pols
 Pantalla contra la projecció de partícules
 Filtres per les màscares
 Protectors auditius

Proteccions del cos
 Cinturons de seguretat, segons necessitats
 Cinturó antivibratori
 Roba de treball
 Preveure vestits d’aigua

Proteccions per les extremitats superiors
 Guants de goma fina per treballar amb el formigó
 Guants de cuir per evitar els talls, per treballar amb materials i objectes punxants
 Guants dielèctrics per treballar amb baixa tensió
 Equip de soldador (si es requereix soldador)

Proteccions a les extremitats inferiors
 Botes d’aigua segons MT-27
 Botes de seguretat Classe III

Roba de treballs: Complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims:

-  Teixit  lleuger,  i  flexible  que  permetrà  una  fàcil  neteja  i  adequades  condicions  a  les
condicions de temperatures i humitat del lloc de treball.
- Ajustarà bé al cos.
- S’eliminaran els elements afegits, per evitar perills d’enganxada.
- En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d’abric.

7. PLA DE CIRCULACIÓ A L'OBRA

En principi els vehicles, només poden accedir a les zones previstes per a descarregar el material que ens
subministrin o per ajudes de col·locació dels mateixos - encofrats i conductes,aquestes zones de càrrega i
descàrrega estaran degudament senyalitzades i es regularà el seu accés.

És important que durant la circulació de vehicles a l'obra hi hagi algú dirigint el trànsit interior i si és precís
també l'exterior.

S'ha d'evitar en tot moment la interferència entre els treballadors i les operacions que es produeixen de
manera simultània, així com el correcte emmagatzematge, acopi i subministrament de material.

En tot moment hi ha d’haver una persona responsable que dirigeixi el trànsit.

Setmanalment es revisaran els equips i mitjans mecànics, on es valorarà l’estat de cada eina, màquina i
equip i es determinarà el seu estat i si requereix que sigui portat a reparar.

8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ

El personal de l'empresa contractista serà informat, abans del inici de l'obra, dels mètodes de treball i els
riscos que podrien comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'han d'utilitzar. El mateix es
procedirà pels subcontractites i autònoms que puguin desenvolupar tasques en aquesta obra.
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Tots els treballadors que accedeixin a obra, disposaran la informació i formació necessària d'acord amb
els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció 31/95, així com d'acord amb el conveni col·lectiu vigent. A més
disposaran els equips de protecció individual necessaris i l'aptitud mèdica vigent. El contractista verificarà
i controlarà lo descrit anteriorment.

A cada persona que intervingui en l'obra se li lliuraran les fulles del present pla en les que s'expliquin els
riscos als  que es  pot  sotmetre i  les  mesures  preventives  a adoptar,  i  se  li  explicarà el  seu  contingut,
informant sobretot del què s'ha de fer en cas d'accident de treball.

En el cas que l'empresa subcontractada o l'autònom es subrogui en el pla ha de signar el document que
s'adjunta en l'annex 2.

En el  cas de treballs  sotmesos a riscos elèctrics el  nivell  de formació exigit  no només recau sobre els
treballadors qualificats sinó també sobre tots aquells treballadors que puguin quedar exposats.

Triant el personal més qualficat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l’obra disposi
de personal qualificat en cas de màxima urgència.

Es convocaran reunions trimestrals per impartir matèria de seguretat i salut.
Es  faran  reunions  setmanals  de  coordinació  de  seguretat  entre  el  recurs  preventiu  de  l’empresa
contractista principal i la resta d’empreses subcontractades, així com amb tot el personal de l’obra.

9. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

En  tot  moment  hi  haurà  en  un  lloc  visible  i  conegut  per  tots  els  treballadors  la  relació  d’adreces  i  la

farmaciola. 

FARMACIOLA
Es disposarà de farmaciola amb el contingut definit per l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
treball  i  constarà bàsicament en venes,  antisèptics (aigua oxigenada, alcohol,...),  esparadrap, tiretes,
cotó i també calmants com ara paracetamol.

ASSISTÈNCIA ALS ACCIDENTATS
S’informarà a l’obra de la situació dels diferents centres  mèdics (mútues,  ambulatoris,...)  on es podrà
traslladar al treballador en cas d’accident, per tal que rebi el tractament adequat el més ràpid possible.
En el Pla de seguretat i salut han de quedar reflectits els telèfons d’emergència.

RECONEIXEMENT MÈDIC
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, passarà un reconeixement mèdic previ a la seva tasca.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS A TERCERS

Durant l'obra es col·locaran senyals de perill al perímetre de l’obra., i es delimitarà tota la zona de treball

amb tanques  no metàl·liques, preferentment de material plàstic, i només serà accessible pel personal

de treball i personal autoritzat. Caldrà senyalitzar correctament la zona amb rètols i senyals.

NO ES PERMET L’ACCÉS A CAP ZONA DE TREBALL A CAP PERSONA NO AUTORITZADA.

Caldrà  senyalitzar  les  zones  de  treball  en  funció  del  risc  a  què  s’estigui  sotmès  tot  respectant  les

distàncies d seguretat anteriorment esmentades.

11. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

És  el  document  on  es  registren  totes  les  anomalies  de seguretat  d'una obra,  a  aquest  hi  té  accés
qualsevol persona que intervingui en l'execució de dita obra.

És molt important recordar que en escriure-hi alguna cosa, el Coordinador de seguretat té 24 hores per
presentar la còpia de la fulla a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Província on es dur a terme
l'obra.
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Art. 13, del Real Decret 1627/1997.

12. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT

El Coordinador de seguretat i salut ha d'aprovar el pla i en el seu cas, les modificacions introduïdes en el
mateix. Quan no hi hagi coordinador ho assumirà la Direcció Facultativa

13. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

La comunicació d'Obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el pla
de seguretat i salut.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de treball i seguretat social dels
tècnics  dels  òrgans  especialitzats  en  matèria  de  seguretat  i  salut  en  les  Administracions  públiques
competents.

14. RECURS PREVENTIU

El contractista principal designa com a recurs preventiu per aquesta obra, veure Annex  5. Recurs Propi
La funció dels recursos preventius és controlar el compliment de les mesures preventives i de protecció 
establertes al corresponent pla de seguretat i salut d'una obra i comprovar l'eficàcia de les mateixes a 
peu d'obra.
L'entrada en vigor de la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, va 
introduir la figura del Recurs Preventiu en els centres de treball amb caràcter general, fent-se extensiva la 
presència d'aquesta figura a les obres de construcció mitjançant la Disposició Addicional catorzena de 
l'esmentada Llei.
Segons aquesta normativa, la preceptiva presència de recursos preventiu s'ha d'aplicar als diferents 
contractistes que intervenen en el procés d'execució de les construccions, quant durant l'obra es 
desenvolupin treballs amb riscos especials 

TASQUES:

• Estudia el  pla de seguretat  i  salut  de l'obra i  els  criteris  preventius  i  de protecció  que en ell
s'estableixen per tal d'eliminar o controlar els riscos.

• Controla que s'implanten adequadament les diferents mesures preventives i de protecció 
establertes al pla de seguretat i salut: Tanca perimetral de l'obra, proteccions individuals i 
col·lectives, informació i formació als treballadors sobre els riscos, senyalització de seguretat i 
salut, adequació dels equips de treball, etc.

• Comprova l'eficàcia de les mesures preventives implantades.

• Col·labora en la detecció d'anomalies o deficiències en matèria de seguretat i salut laborals.

Girona, 9 de març de 2018

Contractista Principal: Autora del Pla de seguretat i salut:

Juan Ruiz Flores
Administrador
SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, S.A

Laia Tarragona Ramírez
Arquitecta Tècnic, núm. col·legiat 936, i Tècnic Superior
en Prevenció de riscos laborals, especialitat Seguretat.
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ANNEX 1: AVALUACIÓ DE RISCOS

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT SEGONS EL LLOC 

DE TREBALL I L'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR:

1. Col·locació de la senyalització

2. Col·locació de tanques perimetrals

3. Tasques d'acopi de materials

4. Neteja i esbrossada del terreny

5. Enderroc de paviment amb mitjans manuals

6. Enderroc de paviment amb mitjans mecànics

7. Reomplert o excavació de terres amb mitjans mecànic

8. Reomplert o excavació de terres amb mitjans manual

9. Càrrega de terres amb mitjans mecànics

10. Càrrega de terres amb mitjans manuals

11. Transport de terres

12. Compactació de subbase o terres

13. Col·locació de canonada a l'interior d'una rasa

14. Formació de pous, arquetes i pericons prefabricats o in situ.

15. Càrrega de terres/runes amb mitjans manuals

16. Transport de terres/runes

17. Col·locació d'una arqueta prefabricada o formació d'arqueta in situ

18. Manyeria
19. Vibrat del formigó
20. Compactació de subbase o terres

21. Formació de paviment

22. PAVIMENTS D'ASFALT AMB BASE DE FORMIGÓ

23. fonament/bancada de formigó armat

24. encofrat de fonaments/ bancades

25. col·locació del ferro

26. Verificació de la instal·lació
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1. COL·LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ:

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Caigudes de persones al mateix 

nivell
 Cops per objectes o eines

 Caiguda d’objectes per 
manipulació

 Trepitjades sobre objectes
 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Comprovar l’estabilitat dels elements de suport de la senyalització
 Manteniment de l’ordre i la neteja en tota l’àrea de treball
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 La tanca perimetral ha de ser de 1,80 a 2,0 m d’alçada
 A l’accés de l’obra s’hi ubicarà un rètol on s’indiquin els riscos, prohibicions o obligacions.
 S’alertarà als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta 

mesures urgents de protecció o evacuació
 Es facilirarà als treballadors la localització i identificació dels determinats mitjans o instal.lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Significats dels senyals:

1. Prohibició: Prohibeix un coportament que pot ocasionar perill 
2. Obligació: Obliga a un comportament determinats
3. Advertència: Assenyala un risc o perill determinats
4. Salament: Assenyala les sortides d’emergencia, primers auxilis o altres dispositius de salvament
5. Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès.

 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 
operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Baranes o tanques
 malla d'alta visibilitat a suficient distància

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Eines de mà aïlllades
 Tanques NO METÀL·LIQUES
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2. COL·LOCACIÓ DE TANQUES PERIMETRALS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Caigudes de persones a diferent 

nivell
 Caigudes de persones al mateix 

nivell
 Caiguda d’objectes despresos
 Contactes amb substàncies 

càustiques

 Caiguda d’objectes per 
manipulació

 Trepitjades sobre objectes
 Cops per objectes o eines
 Projecció de fragments o partícules
 Sobreesforços
 Inhalació de substàncies nocives

MESURES PREVENTIVES

 En zones de risc de caiguda a diferent nivell en la fase de col·locació de les tanques, situar-les a una 
distància mínima de 80 cm del desnivell, en cas que no sigui possible fer ús dels equips de protecció 
individual.

 En entrar al solar i abans de la seva delimitació dur a terme la neteja i esbrossada del terreny per detectar 
les irregularitats del terreny i no ensopegar.

 Mantenir neta i ordenada la superfície del solar.
 En el cas de tanques metàl·liques o similar: 
- No han de ser opaques per permetre el pas de l’aire
- Han d’estar ancorades al terreny de manera estable – si es creu convenient, degut a ràfegues importants 

de vent – s’han d’arriostrar
- Han d’estar ben lligades entre sí – com a mínim per tres punts en una mateixa unió - per evitar el pas de 

persones alienes a l’obra
 En el cas de tanques de ceràmica, formigó, o similar:
- Han de ser estables, si fos necessari es formaran elements d’arriostrament
 En la fase de muntatge de les tanques metàl·liques es disposarà de dos o més persones per poder 

treballar amb comoditat i evitar els sobreesforços.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Col·locar tanques perimetrals (mirar les condicions d’estabilitat i resistència de les baranes en el cas que 

les tanques es situïn en zones amb desnivells superiors a 2 metres)
 Malla d’alta visibilitat

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció


 Cinturó per portar les eines de treball 
 Cinturó de seguretat
 Cinturó per portar les eines de treball
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Eines de mà
 Tanques

 Grua
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3. TASQUES D’ACOPI DE MATERIALS:

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caiguda d’objectes per 
manipulació

 Contactes amb substàncies 
càustiques

 Explosions
 Incendis

 Trepitjades sobre objectes
 Cops per objectes o eines
 Projecció de fragments o partícules
 Sobreesforços
 Inhalació de substàncies nocives

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada (transport de la càrrega amb grua, ....)
 Determinar la zona d’acopi, delimitar-la i fer que la superfície sigui regular i estable per evitar la caiguda 

de material.
 Acopiar el material de forma racional en funció del seu ús i les seves característiques.
 Tot el material inflamable o combustible, com ara la fusta, pintures,..., ha d’estar separat de la resta de 

productes i degudament senyalitzat, així com lluny de l’abast de qualsevol focus de calor (foc, zona on es 
soldi,...)

 S’aconsella no superar l’alçada de 2,5 metres per acopiar material.
 Tot el material acopiat ha d’estar degudament paletilitzat, en cas que no estigui no s’hi podrà acopiar res 

més a sobre.
 En les fases manuals de càrrega, descàrrega i transport del material s’ha de fer entre dues o més persones 

si el pes del mateix supera els 25 Kg.
 Quan la càrrega tingui components càustics, com ara el ciment, es recomana fer ús dels equips de 

protecció individual.
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de l’ordre i la neteja en tota l’àrea de treball
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic (per acopi dematerial amb mitjans mecànics)
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric


 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball 
 Mascareta de protecció (si hi ha pols, o es porta 

material que en pufgui generar,...)
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Eines de mà
 Carretons

 Grua
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4. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent 
nivell

 Atrapaments per bolcada de 
màquina

 Contactes elèctrics
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles

 Xocs o contactes amb elements 
mòbils de la maquinària

 Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Abans de l’inici de les tasques es procedirà a la retirada de les línies elèctriques volades que passin per la 
zona així com les enterrades (és convenient anar a les diferents companyies: aigua, llum i gas, per esbrinar 
si hi ha algun conducte que passi enterrat pel nostre solar).

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície.
 Protecció de totes les parts mòbils de la maquinària amb les  corresponents mesures.
 La cabina de la màquina ha de dur pòrtic de seguretat, es recomana que aquest sigui tancat per evitar 

les molèsties de la pols i de les partícules projectades.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Aparells Topadors (Bulldozer)
 Tractors sobre pneumàtics
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5. ENDERROC DE PAVIMENTS AMB MITJANS MANUALS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Contactes elèctrics directes amb 
instal·lacions amb tensió 
entrerrades

 Caigudes de persones al mateix 
nivell

 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Atrapaments per bolcada de 

màquina
 Sobreesforços
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles
 Accidents de trànsit
 Soroll intens

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives
 Projecció de fragments o partícules




MESURES PREVENTIVES

 Abans de l’inici de les tasques es procedirà a la detecció de les línies elèctriques volades que passin per la 
zona així com les enterrades (és convenient anar a les diferents companyies: aigua, llum i gas, per esbrinar 
si hi ha algun conducte que passi enterrat pel nostre solar)

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 L’enderroc es farà amb mitjans manuals i l’ajuda d’un martell pneumàtic.
 És molt important que el martell pneumàtic estigui en les correctes condicions d’ús i manteniment i disposi 

de tots els mecanismes d’activació i aturada en perfecte estat.
 És molt important verificar la correcta col·loació del punter per evitar danys .
 De la mateixa manera el personal que faci ús del martell ha de disposar de protectors auditius i fer 

descansos periòdicament per minimitzar l’esgotament físic derivat de les vibracions.
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de les eines i la maquinària emprada
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Pala
 Camió

 Martell pneumàtic
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6. ENDERROC DE PAVIMENTS AMB MITJANS MECÀNICS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Contactes elèctrics directes amb 
instal·lacions amb tensió entrerrades

 Caigudes de persones al mateix nivell
 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Atrapaments per bolcada de màquina
 Sobreesforços
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles
 Accidents de trànsit
 Soroll intens

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Abans de l’inici de les tasques es procedirà a la retirada de les línies elèctriques volades que passin per la 
zona així com les enterrades (és convenient anar a les diferents companyies: aigua, llum i gas, per esbrinar 
si hi ha algun conducte que passi enterrat pel nostre solar).

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 Aquesta tasca és convenient dur-la a terme després de la neteja i esbrossada del solar ja que així ens 

queden definides les irregularitats del terreny.
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer un

regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Baranes
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de les eines i la maquinària 

emprada

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc
 Guants de protecció
 Roba de treball
 Botes de seguretat i/o aigua
 Mascareta de protecció per la pols – si no es rega el paviment
 Protectors auditius
 Cinturó per protecció de vibracions
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Retroexcavadora amb martell pneumàtic i pala 

carregadora
 Pala

 "talladora de paviments"
 Martell pneumàtic
 Camió
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7. REOMPLERT O EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MANUALS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent 
nivell

 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Sobreesforços
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles
 Accidents de trànsit

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
 Atrapaments per bolcada de 

màquina 
 Caigudes de persones al mateix 

nivell

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Abans de l’inici de les tasques es procedirà a la retirada de les línies elèctriques volades que passin per la 
zona així com les enterrades (és convenient anar a les diferents companyies: aigua, llum i gas, per esbrinar 
si hi ha algun conducte que passi enterrat pel nostre solar).

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 Aquesta tasca és convenient dur-la a terme després de la neteja i esbrossada del solar ja que així ens 

queden definides les irregularitats del terreny.
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la

pròpia màquina.
 En cas que el sòl no sigui estable s’haurà d’estintolar per protegir als treballadors.
 Si les rases o pous tenen una profunditat superior a 1 metre s’hi accedirà a través d’una escala de mà o 

similar, i es senyalitzaran i col·locaran baranes si aquesta profunditat és superior o igual a 2 metres.
 En cas que el solar estigui format per terreny argilós s’adequaran passos per evitar relliscades per part del 

personal
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Estintolament del terreny
 Baranes
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de les eines i la maquinària 

emprada

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric


 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball Mascareta 

de protecció per la pols – si no es rega el solar
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Pala
 Pic
 Martell pneumàtic
 Escala de mà
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8. REOMPLERT O EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per bolcada de màquina
 Contactes elèctrics
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles

 Xocs o contactes amb elements mòbils de 
la maquinària

 Inhalació o ingestió de substàncies nocives

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Abans de l’inici de les tasques es procedirà a la retirada de les línies elèctriques volades que passin per la 
zona així com les enterrades (és convenient anar a les diferents companyies: aigua, llum i gas, per esbrinar 
si hi ha algun conducte que passi enterrat pel nostre solar).

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 Aquesta tasca és convenient dur-la a terme després de la neteja i esbrossada del solar ja que així ens 

queden definides les irregularitats del terreny.
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer un

regat de la mateixa superfície.
 Protecció de totes les parts mòbils de la maquinària amb les  corresponents mesures.
 La cabina de la màquina ha de dur pòrtic de seguretat, es recomana que aquest sigui tancat per evitar 

les molèsties de la pols i de les partícules projectades.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic per part d’una persona que difereixi del conductor.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la 

pròpia màquina.
 Durant les tasques de la maquinària no hi ha d’haver ningú en la seva àrea de treball
 La maquinària estarà dotada d’un so intermitent quan circuli enrera.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Roba de treball
 Botes de seguretat
 Mascareta de protecció per la pols – si la cabina es tancada i no es rega el solar
 Cinturó de seguretat
 Roba d’alta visisbilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Pala Carregadora
 Retroexcavadora



PLA DE SEGURETAT

9. REOMPLERT O EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MANUALS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Sobreesforços
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles
 Accidents de trànsit

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
 Atrapaments per bolcada de màquina 
 Caigudes de persones al mateix nivell

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Abans de l’inici de les tasques es procedirà a la retirada de les línies elèctriques volades que passin per la 
zona així com les enterrades (és convenient anar a les diferents companyies: aigua, llum i gas, per esbrinar 
si hi ha algun conducte que passi enterrat pel nostre solar).

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 Aquesta tasca és convenient dur-la a terme després de la neteja i esbrossada del solar ja que així ens 

queden definides les irregularitats del terreny.
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer un

regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la 

pròpia màquina.
 En cas que el sòl no sigui estable s’haurà d’estintolar per protegir als treballadors.
 Si les rases o pous tenen una profunditat superior a 1 metre s’hi accedirà a través d’una escala de mà o 

similar, i es senyalitzaran i col·locaran baranes si aquesta profunditat és superior o igual a 2 metres.
 En cas que el solar estigui format per terreny argilós s’adequaran passos per evitar relliscades per part del 

personal
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Estintolament del terreny
 Baranes
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de les eines i la maquinària 

emprada

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc
 Guants de protecció
 Roba de treball
 Botes de seguretat i/o aigua
 Mascareta de protecció per la pols – si no es rega el solar
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Pala
 Pic
 Martell pneumàtic
 Escala de mà



PLA DE SEGURETAT

10.CÀRREGA DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Caiguda d’objectes despresos
 Atrapaments per bolcada de màquina
 Contactes elèctrics
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles

 Caiguda d’objectes despresos 
 Xocs o contactes amb elements mòbils de 

la maquinària
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer un

regat de la mateixa superfície, i es protegirà la càrrega amb lones o similar per tal d’evitar la caiguda de 
material i la generació de pols.

 La cabina de la màquina ha de dur pòrtic de seguretat, es recomana que aquest sigui tancat per evitar 
les molèsties de la pols i de les partícules projectades.

 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic per part d’una persona que difereixi del conductor.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació i de les rampes d’accés.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la 

pròpia màquina.
 Durant les tasques de la maquinària no hi ha d’haver ningú en la seva àrea de treball
 La maquinària estarà dotada d’un so intermitent quan circuli enrera.
 No es carregarà més material del que estigui permès en el camió o en el contenidor.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Roba de treball
 Botes de seguretat
 Mascareta de protecció per la pols – si la cabina es tancada i no es rega el solar
 Cinturó de seguretat 
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Pala carregadora
 Retroexcavadora
 Camió



PLA DE SEGURETAT

11.CÀRREGA  MANUAL DE TERRES

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Caigudes de persones al mateix nivell
 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Atrapaments per bolcada de màquina
 Sobreesforços
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles
 Accidents de trànsit

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer un

regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la 

pròpia màquina.
 En cas que el sòl no sigui estable s’haurà d’estintolar per protegir als treballadors.
 Si les rases o pous tenen una profunditat superior a 1 metre s’hi accedirà a través d’una escala de mà o 

similar, i es senyalitzaran i col·locaran baranes si aquesta profunditat és superior o igual a 2 metres.
 En cas que el solar estigui format per terreny argilós s’adequaran passos per evitar relliscades per part del 

personal
 Per evitar les sobrecàrregues es mecanitzaran totes les tasques possibles i si això no fos possible es realitzarà

la tasca amb el personal necessari per evitar lesions.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Estintolament del terreny
 Baranes
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de les eines i la maquinària 

emprada

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc
 Guants de protecció
 Roba de treball
 Botes de seguretat i/o aigua
 Mascareta de protecció per la pols – si no es rega el solar
 Faixa
 Roba d’alta visibilitat



PLA DE SEGURETAT

12.TRANSPORT DE TERRES

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per bolcada de màquina
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles

 Inhalació o ingestió de substàncies nocives

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer un

regat de la mateixa superfície, i es protegirà la càrrega amb lones o similar per tal d’evitar la caiguda de 
material i la generació de pols.

 La cabina de la màquina ha de dur pòrtic de seguretat, es recomana que aquest sigui tancat per evitar 
les molèsties de la pols i de les partícules projectades.

 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic per part d’una persona que difereixi del conductor.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació i de les rampes d’accés.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la 

pròpia màquina.
 Durant les tasques de la maquinària no hi ha d’haver ningú en la seva àrea de treball
 La maquinària estarà dotada d’un so intermitent quan circuli enrera.
 No es carregarà més material del que estigui permès en el camió o en el contenidor.
 S’avisarà de la sortida al carrer de camions. (També ho durà a terme una altra persona que no sigui en 

conductor).
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària
 Lones per cobrir el material (no han de permetre 

la projecció de material)

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Roba de treball
 Botes de seguretat
 Mascareta de protecció per la pols – si la cabina es tancada i no es rega el solar
 Cinturó de seguretat 
 Roba d’alta visisbilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Camió



PLA DE SEGURETAT

13.COMPACTACIÓ DE SUB-BASES O TERRES

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Danys per les vibracions  Atropellaments o col·lisions ocasionats per 

la maquinària
 Caigudes de materials: pedres, sorra,....

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Trepitjades sobre objectes
 Pols i soroll
 Cops per objectes o eines
 Sobreesforços.
 Contacte amb substàncies 

càustiques/corrosives.

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer un

regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la 

pròpia màquina.
 En cas que el sòl no sigui estable s’haurà d’estintolar per protegir als treballadors.
 Si les rases o pous tenen una profunditat superior a 1 metre s’hi accedirà a través d’una escala de mà o 

similar, i es senyalitzaran i col·locaran baranes si aquesta profunditat és superior o igual a 2 metres.
 En cas que el solar estigui format per terreny argilós s’adequaran passos per evitar relliscades per part del 

personal
 Si la compactació es fa amb granota compactadora el treballador ha de parar 5 minuts cada 15 minuts 

per evitar danys per les vibracions.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de les zones de risc
 Manteniment de la maquinària

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc
 Roba de treball
 Botes de seguretat


 Guants de cuir
 Faixes o cinturons per les vibracions
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Granota compactadora



PLA DE SEGURETAT

14.COL·LOCACIÓ DE CANONADES A L'INTERIOR D'UNA RASA

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Electrocució per interferència d'una 

instal·lació  de BT o AT.
 Atropellaments o col·lisions ocasionats per 

la maquinària
 Caigudes de materials: pedres, sorra,....

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Trepitjades sobre objectes
 Cops per objectes o eines
 Sobreesforços.
 Contacte amb substàncies 

càustiques/corrosives.

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada.
 Manteniment de l’ordre i la neteja en tota l’àrea de treball
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic
 Delimitació de les distàncies mínimes d'atropellament de maquinària i personal.
 Prohibició de baixar a excavacions si no s'han sanejat
 Apuntalament de talussos, si s'escau.
 L'ascens i el descens del personal a les rases es dur a terme amb escales normalitzades. Resta prohibit 

treballar-hi a l'interior en solitari
 Formació i informació de la manipulació de càrrega
 Quan el camió grua introdueixi la canonada a la rasa ha d'estar dirigit per una altra persona, per evitar 

xocs i caiguda de materials.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de les zones de risc
 Manteniment de la maquinària

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc
 Roba de treball
 Botes de seguretat
 Guants de cuir
 Roba d’alta visisbilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Baranes
 Eines de mà
 Escales de mà



PLA DE SEGURETAT

15.REOMPLERT O EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MANUALS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent 
nivell

 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Sobreesforços
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles
 Accidents de trànsit

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
 Atrapaments per bolcada de 

màquina 
 Caigudes de persones al mateix 

nivell

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Abans de l’inici de les tasques es procedirà a la retirada de les línies elèctriques volades que passin per la 
zona així com les enterrades (és convenient anar a les diferents companyies: aigua, llum i gas, per esbrinar 
si hi ha algun conducte que passi enterrat pel nostre solar).

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 Aquesta tasca és convenient dur-la a terme després de la neteja i esbrossada del solar ja que així ens 

queden definides les irregularitats del terreny.
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la

pròpia màquina.
 En cas que el sòl no sigui estable s’haurà d’estintolar per protegir als treballadors.
 Si les rases o pous tenen una profunditat superior a 1 metre s’hi accedirà a través d’una escala de mà o 

similar, i es senyalitzaran i col·locaran baranes si aquesta profunditat és superior o igual a 2 metres.
 En cas que el solar estigui format per terreny argilós s’adequaran passos per evitar relliscades per part del 

personal
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Estintolament del terreny
 Baranes
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de les eines i la maquinària 

emprada

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de seguretat risc elèctric


 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball Mascareta 

de protecció per la pols – si no es rega el solar
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Pala
 Pic
 Martell pneumàtic
 Escala de mà



PLA DE SEGURETAT

16.CÀRREGA  MANUAL DE TERRES / RESIDUS CONSTRUCCIÓ

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent 
nivell

 Caigudes de persones al mateix 
nivell

 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Atrapaments per bolcada de 

màquina
 Sobreesforços
 Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles
 Accidents de trànsit

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives

 Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la

pròpia màquina.
 En cas que el sòl no sigui estable s’haurà d’estintolar per protegir als treballadors.
 Si les rases o pous tenen una profunditat superior a 1 metre s’hi accedirà a través d’una escala de mà o 

similar, i es senyalitzaran i col·locaran baranes si aquesta profunditat és superior o igual a 2 metres.
 En cas que el solar estigui format per terreny argilós s’adequaran passos per evitar relliscades per part del 

personal
 Per evitar les sobrecàrregues es mecanitzaran totes les tasques possibles i si això no fos possible es 

realitzarà la tasca amb el personal necessari per evitar lesions.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Estintolament del terreny
 Baranes
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de les eines i la maquinària 

emprada

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball Mascareta de protecció per la pols – si no es rega el solar
 Faixa
 Roba d’alta visisbilitat



PLA DE SEGURETAT

17.TRANSPORT DE TERRES / RESIDUS CONSTRUCCIÓ

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent 
nivell

 Atrapaments per bolcada de 
màquina

 Atropellaments, cops i xocs contra 
vehicles

 Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície, i es protegirà la càrrega amb lones o similar per tal d’evitar la caiguda 
de material i la generació de pols.

 La cabina de la màquina ha de dur pòrtic de seguretat, es recomana que aquest sigui tancat per evitar 
les molèsties de la pols i de les partícules projectades.

 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic per part d’una persona que difereixi del conductor.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació i de les rampes d’accés.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la

pròpia màquina.
 Durant les tasques de la maquinària no hi ha d’haver ningú en la seva àrea de treball
 La maquinària estarà dotada d’un so intermitent quan circuli enrera.
 No es carregarà més material del que estigui permès en el camió o en el contenidor.
 S’avisarà de la sortida al carrer de camions. (També ho durà a terme una altra persona que no sigui en 

conductor).
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària
 Lones per cobrir el material (no han de permetre la projecció de material)

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric


 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball Mascareta 

de protecció per la pols – si la cabina es tancada 
i no es rega el solar

 Cinturó de seguretat 

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Camió



PLA DE SEGURETAT

18.COL·LOCACIÓ ARQUETES PREFABRICADES O FORMACIÓ D'ARQUETES IN SITU

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
  Atropellaments o col·lisions 

ocasionats per la maquinària
 Caigudes de materials: pedres, 

sorra,....

 Caigudes de persones a diferent 
nivell

 Caigudes de persones al mateix 
nivell 

 Trepitjades sobre objectes
 Cops per objectes o eines
 Sobreesforços.
 Contacte amb substàncies 

càustiques/corrosives.

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada.
 Manteniment de l’ordre i la neteja en tota l’àrea de treball
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 Organització del tràfic
 Delimitació de les distàncies mínimes d'atropellament de maquinària i personal.
 Prohibició de baixar a excavacions si no s'han sanejat
 Apuntalament de talussos, si s'escau.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de les zones de risc
 Manteniment de la maquinària

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball Mascareta per la pols
 Roba d’alta visisbilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Serra de disc
 Eines de mà
 Sitja de formigó
 Formigonera mòvil
 Escales de mà
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19.MANYERIA

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caiguda de persones a 
diferent nivell

 Caiguda d'objectes despresos

 Caiguda de persones al mateix 
nivell

 Trepitjades sobre objectes
 Xocs o contactes amb elements 

mòbils de la màquina
 Sobreesforços
 Contactes elèctrics
 Inhalació o ingestió de 

substàncies nocives

 Caiguda d'objectes per desplom
 Caiguda d'objectes per 

manipulació
 Xocs contra objectes immòbils
 Cops per objectes o eines
 Projecció de fragments o 

partícules
 Atrapaments per o entre 

objectes

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors han de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
realitzar-los amb la major seguretat possible.

 La col·locació es portarà a terme com a mínim per dues persones.
 Per la manipulació d’elements de manyeria s’utilitzaran guants per evitar talls.
 Si s’ha de realitzar treballs de soldadura o tall mitjançant soplet tant el treballador com l’ajudant 

portaran mitjans de protecció adequats.
 S’ha de mantenir en ordre i neteja les superfícies de treball; el tall ha d’estar net i endreçat.
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques.
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
 No es permetran les connexions de quadres elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

corresponent utilització d’endolls mascle-famella.
 És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes 

des d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables
a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat.

 Les bastides per a col·locar la manyeria des de l’interior de les façanes, estaran limitades en la 
seva part davantera (la que dona cap al buit), per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, 
mesurada des de la superfície de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.

 Es prohibeix utilitzar com a bastides sobre cavallets els bidons, caixes o piles per evitar accidents 
sobre plataformes insegures.

 En els treballs interiors, la il·luminació mínima a les zones de pas i de treball ha de ser d’una 
intensitat lumínica mitja de 100 lux, mitjançant punts de llum 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 (tensió de seguretat).

 La il·luminació artificial es col·locarà a una alçada mínima de 2,50 m. de tal forma que no 
produeixi mal a ningú, així com enlluernaments, ombres molestes o forts contrasts de llum que 
impossibilitin la percepció correcta dels objectes.

 Abans de la utilització d’una màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i 
amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats i en perfectes condicions.

 Tota la maquinària elèctrica estarà dotada de presa de terra amb combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l’obra, o de doble aïllament.

 Es prohibeix l’anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d’alimentació.
 Els elements metàl·lics que siguin insegurs en situacions de consolidació dels punts de fixació 

(fraguat del morter, per exemple), es mantindran apuntalats (o lligats en el seu cas a elements 
ferms), per garantir la seva perfecte ubicació i evitar caigudes.

 Es col·locarà senyalització de seguretat en les zones de risc.
 Qualsevol plataforma de treball disposarà d’una amplada mínima de 60 cm. Quedant 

il·luminada la plataforma de treball.
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 Es disposaran ancoratges de seguretat en els brancals de les finestres, als que ancorar el fiador 
dels cinturó de seguretat, durant les operacions de instal·lació en façanes de la manyeria.

 Les baranes de les terrasses, tribunes, balcons o assimilables s’instal·laran definitivament i sense 
dilació un cop conclosa la seva “presentació”, per evitar els accidents per proteccions insegures.

 Els operaris col·locaran el cinturó de seguretat a elements sòlids col·locats a tal efecte.
 El magatzem de manyeria es realitzarà en llocs destinats a tal efecte. En tot moment es 

mantindran 
 lliures els camins de pas interior a l’obra.

 Es prohibeix emmagatzemar baranes definitives i assimilables a les vores de les terrasses per evitar 
els riscos de possibles caigudes.

 Els operaris que realitzin la col·locació dels elements hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 
si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell, i mascara 
antpols pels fregadors amb paper de vidre, i mascara amb filtre químic en cas que es 
manipulessin vernissos, pintures,...

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Baranes de seguretat
 Marquesines o viseres de protecció
 Extintor de pols química seca
 Senyalització de seguretat

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Pels treballs amb coles i dissolvents:
 Casc de seguretat.
 Guants de cuir i lona (tipus americà).
 Granota de treball.
 Botes de cuir de seguretat.
 Cinturó de seguretat.
 Mascara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
 Mascara amb filtre químic posat que es manipulessin coles, vernissos,...
 Ulleres antiprojeccions
 Les pròpies de protecció pels treballs de soldadura elèctrica, oxicetilènica i oxitall.
 Roba d’alta visisbilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Grua
 Bastida de cavallets
 Muntacàrregues
 Escales de mà
 Escales de tisora
 Eines manuals
 Instal·lació elèctrica provisional
 Instal·lacions d’higiene i benestar
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20.VIBRAT DEL FORMIGÓ

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Caigudes de persones a diferent 

nivell
 Caiguda de persones 
 Cops per objectes o eines
 Atrapaments per volcada de 

màquina

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de 

substàncies nocives

 Projecció de fragments o 
partícules

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors que realitzin les feines de vibrat del formigó hauran de comptar amb les preceptives
capacitacions professionals i formació en matèria preventiva.

 Abans d’accedir en una rasa, pou, ... de fonamentació s’ha de comprovar l’estabilitat de les terres 
i els seus talusos per garantir la seguretat dels treballadors.

 En zones de risc de caiguda a diferent nivell en la fase de formació d’encofrat, es formarà una 
barana rígida i estable de protecció de 90 cm d’alçada, com a mínim, amb un element intermig i 
sòcol, i es senyalitzaran els riscos pertinents, i si són insuficients es farà ús dels cinturons de seguretat.

 En les rases superiors a 0,50 metres de profunditat s’hi accedirà amb una escala de mà 
degudament fixada de forma estable per la part inferior i lligada per la part superior, la qual 
sobresortirà 1 metre respecte la cota màxima de recolzament de la mateixa.

 Es realitzarà el vibrat del formigó des de l’exterior de la zona de formigonat, i si no fos possible 
s’utilitzaran plataformes de recolzament que han d’anar col·locades perpendicularment a l’eix 
de la rasa o sabata.

 S’aconsella anar canviant la persona que vibri el formigó ja que estar sotmès a tanta vibració 
durant més de 2 hores és perjudicial per la salut.

 Les persones encarregades de vibrar el formigó han de protegir-se amb botes d’aigua, guants de 
goma i ulleres, contra les esquitxades del propi formigó.

 És imprescindible mantenir l’ordre i la neteja per evitar la caiguda de persones al mateix nivell, 
trepitjades d’objectes punxaguts, caiguda d’objectes despresos, atrapaments per objectes,...

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària
 baranes

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Roba de treball
 Botes de goma
 Mascareta de protecció per la pols 
 Guants de goma
 Ulleres de protecció
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Vibrador
 Escales de mà



PLA DE SEGURETAT

21.COMPACTACIÓ DE SUB-BASES O TERRES

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Danys per les vibracions  Atropellaments o col·lisions 

ocasionats per la maquinària
 Caigudes de materials: pedres, 

sorra,....

 Caigudes de persones a diferent 
nivell

 Caigudes de persones al mateix 
nivell 

 Trepitjades sobre objectes
 Pols i soroll
 Cops per objectes o eines
 Sobreesforços.
 Contacte amb substàncies 

càustiques/corrosives.

MESURES PREVENTIVES

 Realització de les tasques per gent especialitzada
 En cas que el solar pugui generar pols degut a les seves característiques geològiques, es procedirà a fer 

un regat de la mateixa superfície.
 Manteniment de la maquinària i les eines emprades
 En cas de treballar amb maquinària al voltant hi ha d’haver una persona que organitzi el tràfic per evitar 

accidents.
 En cas de fortes pluges, nevades, desprendiments o interrupció del treball durant més d’un dia, es farà un 

control exhaustiu de l’estat de les parets de l’excavació.
 Els pous i les rases excavades restaran degudament senyalitzades per evitar la caiguda de personal i de la

pròpia màquina.
 En cas que el sòl no sigui estable s’haurà d’estintolar per protegir als treballadors.
 Si les rases o pous tenen una profunditat superior a 1 metre s’hi accedirà a través d’una escala de mà o 

similar, i es senyalitzaran i col·locaran baranes si aquesta profunditat és superior o igual a 2 metres.
 En cas que el solar estigui format per terreny argilós s’adequaran passos per evitar relliscades per part del 

personal
 Si la compactació es fa amb granota compactadora el treballador ha de parar 5 minuts cada 15 minuts 

per evitar danys per les vibracions.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de les zones de risc
 Manteniment de la maquinària

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric


 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball 
 Cinturó antivibratori
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Granota compactadora
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22.FORMACIÓ DE PAVIMENTS

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Sobre esforços  Caiguda de persones a diferent 

nivell
 Caiguda de persones al mateix 

nivell
 Xocs o contactes amb elements 

mòbils de la màquina
 Contactes elèctrics
 Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives
 Contactes amb substàncies 

càustiques/corrosives

 Caiguda d'objectes per 
manipulació

 Caiguda d'objectes despresos
 Projecció de fragments o partícules
 Atrapaments per o entre objectes

MESURES PREVENTIVES

 S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha inatal·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 (d’aigua i electricitat).

 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.

 S’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
 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.
 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 aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
 Senyalització de seguretat en les zones de risc
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de seguretat en les zones de treball
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric


 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Estris i eines manuals aïllants
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23.PAVIMENTS D'ASFALT AMB BASE DE FORMIGÓ

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Treballs amb temperatura. 
Cremades

 Caiguda de persones a diferent 
nivell

 Caiguda de persones al mateix 
nivell

 Xocs o contactes amb elements 
mòbils de la màquina

 Contactes elèctrics
 Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives
 Contactes amb substàncies 

càustiques/corrosives

 Caiguda d'objectes per 
manipulació

 Caiguda d'objectes despresos
 Projecció de fragments o partícules
 Atrapaments per o entre objectes
 Sobreesforços
 Incendis

MESURES PREVENTIVES

 S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha inatal·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 (d’aigua i electricitat).

 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.

 S’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.
 Senyalització de seguretat en les zones de risc
 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
 Per veure els riscos del formigonat, veure apartat "Formigonat de l'estructura amb bomba".
 Resta prohibit passar durant el període de fraguat del material.
 Quan s'hi hagi d'estendre la barreja bituminosa han de quedar les zones ben senyalitzades i protegir al 

personal d'aquest producte ja que és molt nociu per la salud.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de seguretat en les zones de risc
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Cascos de seguretat
 Guants de cuir
 Botes de goma de seguretat
 Granota de treball (màniga llarga)


 Mascareta
 Proteccions auditives
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Estris i eines manuals
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24.FONAMENT/BANCADA DE FORMIGÓ ARMAT

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT
GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones i 
màquines dintre de les 
fonamentacions.

 Atropellament de persones per 
màquines.



 Cops i talls durant els treballs de 
ferrallat.

 Cops, talls i punxades durant els 
treballs d’encofrat. 

 Esfondrament de terres sobre els 
treballadors.

 Projecció de partícules durant els
treballs de formigonat.

 Caiguda de persones 
al mateix nivell per 
falta d’ordre i neteja.

 Contactes elèctrics directes i 
indirectes.

MESURES PREVENTIVES
 Els  treballadors  rebran  la  formació  i  informació  preventiva  necessària  per  la  realització  dels
treballs de forma segura..
 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 Km/h,
en aquest cas es retiraran els materials i eines que puguin despendre’s.
 Les armadures es penjaran per bragues ben enllaçades i provistes del pestell de seguretat.
 Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament.
 Es revisarà l’estat dels tal-lusos i en cas necessari es sanejarà i reforçarà.
 Es revisarà l’estat dels encofrats, en prevenció de vessaments de formigó i rebentades.
 Quan els  camions  arribin  per  realitzar  el  formigonat  hauran  de disposar  de topalls  finals  de
recorregut i contar amb la col·laboració d’un operari que indiqui el principi i fi de les maniobres.
 Es formigonarà per tongades regulars i de forma uniforme per evitar sobrecàrregues.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant 

les operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï
al conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Les ja esmentades a les mesures preventives.  Tanques de seguretat

 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de seguretat.
 Botes de seguretat.
 Botes impermeables de seguretat.
 Guants de protecció contra riscos mecànics.
 Roba d’alta visisbilitat

 Roba de treball i impermeables.
 Elements de subjecció.
 Màscara antipols.
 Cinturó de seguretat.Ulleres antiimpacte, si es 

manipula la màquina de trepar

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Camió grua
 Serra de trepar
 Serra circular

 Eines manuals
 Presa provisional d’aigua
 Instal·lació elèctrica provisional
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25.ENCOFRAT DE FONAMENTS/ BANCADES

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT
GREU MODERAT LLEU
 Caigudes de persones a 

diferent nivell
 Caiguda de persones 
 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Atrapaments per o entre 

objectes

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de 

substàncies nocives

 Projecció de fragments o 
partícules

MESURES PREVENTIVES
 Els treballadors que realitzin les feines d’encofrar hauran de comptar amb les preceptives 

capacitacions professionals i formació en matèria preventiva.
 Abans d’accedir en una rasa, pou, ... de fonamentació s’ha de comprovar l’estabilitat de les terres

i els seus talusos per garantir la seguretat dels treballadors.
 En zones de risc de caiguda a diferent nivell en la fase de formació d’encofrat, es formarà una 

barana rígida i estable de protecció de 90 cm d’alçada, com a mínim, amb un element intermig i 
sòcol, i es senyalitzaran els riscos pertinents.

 En les rases superiors a 0,50 metres de profunditat s’hi accedirà amb una escala de mà 
degudament fixada de forma estable per la part inferior i lligada per la part superior, la qual 
sobresortirà 1 metre respecte la cota màxima de recolzament de la mateixa.

 És important haver retirat les puntes i altres elements punxants (puntes, claus, estelles,...) que restin a
les peces de l’encofrat d’anteriors obres per tal d’evitar les punxades i esguerrinxades.

 Quan es tallin peces de l’encofrat per adequar-les a la geometria convenient, es faran servir eines 
degudament homologades i amb els seus components de seguretat.

 Per evitar l’entrada de partícules als ulls es faran servir ulleres de protecció contra les estelles, 
puntes,...que puguin sortir projectades en clavar l’encofrat, en tallar-lo,...

 De la mateixa manera si tallem les fustes amb una serra hem de protegir-nos de les substàncies 
nocives que poguem inhalar mutjançant mascaretes protectores.

 És imprescindible mantenir l’ordre i la neteja per evitar la caiguda de persones al mateix nivell, 
trepitjades d’objectes punxants, caiguida d’objectes despresos, atrapaments per objectes,...

 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant 
les operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï
al conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària
 baranes

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Roba de treball
 Botes de seguretat
 Mascareta de protecció per la pols de la fusta


 Guants de cuir (pels talls,..)
 Ulleres de protecció
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES
 Grua
 Serra circular
 Eines de mà
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26.COL·LOCACIÓ DEL FERRO

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Caigudes de persones a diferent 

nivell
 Caiguda de persones 
 Caiguda d’objectes despresos
 Cops per objectes o eines
 Atrapaments per o entre objectes

 Trepitjades sobre objectes
 Inhalació o ingestió de 

substàncies nocives

 Projecció de fragments o 
partícules

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors que realitzin les feines de col·locació de l’armadura hauran de comptar amb les 
preceptives capacitacions professionals i formació en matèria preventiva.

 Abans d’accedir en una rasa, pou, ... de fonamentació s’ha de comprovar l’estabilitat de les terres
i els seus talusos per garantir la seguretat dels treballadors.

 En les rases superiors a 0,50 metres de profunditat s’hi accedirà amb una escala de mà 
degudament fixada de forma estable per la part inferior i lligada per la part superior, la qual 
sobresortirà 1 metre respecte la cota màxima de recolzament de la mateixa.

 Senyalitzar la col·locació de la ferralla a prop de la zona de muntatge, amb previsió de la forma 
d’elevació de la ferralla a les diferents plantes de l’edifici i de les mesures preventives a adoptar.

 Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal, recolzades sobre taulons evitant 
alçades superiors de 1,50 m.

 Les càrregues que s’aixequin amb grua estaran ben empaquetades per evitar la caiguda de 
barres durant el transport.

 Pel transport de la ferralla sobre l’espatlla s’utilitzaran espatlleres de cuir.
 El transport d’armadures amb grua es realitzarà amb bragues suspeses a dos punts amb un angle 

de 90º i es prohibirà el seu transport en posició vertical.
 Durant l’operació de càrrega i descàrrega amb grua s’evitarà passar per zones on hi hagi 

treballadors avisant a aquests durant l’operació.
 Es protegiran les esperes de la ferralla amb uns taps de plàstic o similar.
 No es permetrà utilitzar les armadures com a mitjà auxiliar per accés a altres punts.
 A les armadures no es penjaran cables elèctrics i llums d’enllumenat.
 Si s’ha de passar per zones amb ferralla es disposaran plataformes de treball apropiades.
 La maquinària destinada a doblegar i tallar els rodons contarà amb les proteccions adequades, 

tant pel risc d’atrapament com elèctrics.
 La màquina destinada a doblegar s’utilitzarà per personal amb capacitació tècnica i deguda 

formació en matèria preventiva..
 En zones de risc de caiguda a diferent nivell en la fase de formació d’encofrat, es formarà una 

barana rígida i estable de protecció de 90 cm d’alçada, com a mínim, amb un element intermig i 
sòcol, i es senyalitzaran els riscos pertinents, i si són insuficients s’utilitzaran cinturons de seguretat.

 Per la protecció de les mans s’utilitzaran guants adequats que s’adhereixin al canell.
 Les deixalles de retalls de ferro es recolliran, emmagatzemant-se en un lloc designat pel seu 

posterior transport.
 Es disposaran plataformes de fusta per facilitar el pas sobre les armadures per tal d’evitar el risc de 

caiguda al mateix nivell i els cops i punxades.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant 

les operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï
al conductor per facilitar la maniobra.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball
 Manteniment de la maquinària
 baranes

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Roba de treball
 Botes de seguretat
 Mascareta de protecció per la pols de la fusta
 Guants de cuir (pels talls,..)
 Ulleres de protecció
 Cinturó de seguretat
 Roba d’alta visisbilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Grua
 Màquina per doblegar i tallar el ferro
 Eines de mà
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27.VERIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Contactes elèctrics
 Risc d'incendi

 Projecció de fragments o partícules
 Caiguda de persones al mateix 

nivell

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran formació i informació preventiva necessària per la utilització dels mitjans auxiliars de 
forma segura.

 Realització de les tasques per gent especialitzada.
 En la manipulació de materials s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.
 Es disposarà d'un extintor de pols seca en una zona pròxima al quadre elèctric.
 Els interruptors seran protegits amb talla circuits fusibles i ajustant-se a les normes reglamentaries. S'han 

d'utilitzar els automàtics.
 Manteniment de l’ordre i la neteja en tota l’àrea de treball.
 Totes les eines emprades estaran protegides davant de contactes elèctrics, degudament homologades i 

amb els components de seguretat i protecció.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc  risc elèctric
 Roba de treball risc elèctric
 Botes de segureta risc elèctric
 Guants protecció mecànica i risc elèctric
 Ulleres de protecció
 Cinturó per portar les eines de treball
 Roba d’alta visibilitat

POSSIBLES MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

 Eines de mà aïllades
 Bancades aïllants
 Catifes aïllants
 Escales de mà aïllants
 Detectors de tensió
 Pertigues aïllants
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT SEGONS LA 

MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS:

1. Retroexcavadora 

2. Compactadora

3. Dúmper

4. Camió

5. Pala carregadora

6. Eines portàtils elèctriques

7. Camió grua autocarregadora

8.  Martell pneumàtic 

9.  Compressor

10.  Grup electrogen 

11.Formigonera mòbil

12.Excavadora rasadora amb disc de tall continu
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1 - RETROEXCAVADORA

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per volcada de màquina
 Atropellaments

 Contactes elèctrics  Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de 
forma segura.

 Utilitzar la retroexcavadora segons els treballs a realitzar: erugues en terrenys tous i desplaçaments curts, 
pneumàtics en terrenys durs i trajectes llargs.

 A tota retroexcavadora hi haurà una farmaciola de primers auxilis i un extintor revisat.
 Quedarà prohibit abandonar la cullera aixecada i sense recolzar-la a terra.
 Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar.
 No s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs.
 Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera estarà a la part posterior de la 

màquina.
 No es permetrà el desplaçament de la màquina  si prèviament no queda recolzada la cullera a la pròpia 

màquina i amb la cullera plegada; s’evitaran els moviments i balanceigs.
 Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre de les rases, 

fronts d’excavacions, terraplenats, etc.
 No es realitzaran treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d’acció de la 

màquina.
 Durant la realització de l’excavació, la màquina estarà falcada mitjançant recolzaments que aixequin les 

rodes del terra, per evitar desplaçaments i facilitar la immobilitat del conjunt. Si el rodament és sobre 
erugues, les falques seran innecessàries.

 Durant l’obertura de rases hi haurà una sincronització entre aquesta activitat i l’apuntalament que eviti 
l’esfondrament de les terres.

 Si el tren de rodament és sobre pneumàtics, aquests estaran inflats amb la pressió adequada.
 Les precaucions s’extremaran a les proximitats de conduccions subterrànies de gas i línies elèctriques, així 

com les foses o a prop de terrenys elevats on les parets estiguin apuntalades.
 Els treballs en pendent són especialment perillosos, així s’anivellarà la zona de treball. El treball es realitzarà 

lentament i per no reduir l’estabilitat de la màquina s’evitarà l’oscil·lació de la cullera en direcció a la 
pendent.

 S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen 
una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la inestabilitat del conjunt. 

 Durant els treball amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comenci a excavar 
per sota del xassís.

 La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.
 Al carrega el material a sobre dels camions, la cullera mai ha de passar per sobre de la cabina del camió.
 Quan es realitzi la càrrega, el conductor del vehicle ha de romandre fora de la cabina, allunyat de l’abast

de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui actuar de guia. Si el vehicle
porta cabina integral de seguretat, estarà millor dintre d’ella.

 Sempre que es  canviïn  els  accessoris,  assegurar-se de que el  braç  estigui  avall  i  parat.  Quan sigui
necessari, en algunes operacions de manteniment per exemple, treballar amb el braç aixecat, s’han
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d’utilitzar puntals per evitar que bolqui la màquina.
 És imprescindible el tensat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics.
 No es transportaran passatgers ni s’utilitzarà la cullera per aixecar persones.

 Quan es treballi  a la proximitat de desnivells  o zones perilloses,  és indispensable col·locar balises de
forma visible als límits de la zona de treball.

 Les  retroexcavadores  són  susceptibles  d’utilitzar  diversos  accessoris.  Utilitzar  l’adequat  al  treball  a
realitzar.

 En els fronts de l’excavació:
1. Aturar el treball quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rajoles ceràmiques que avisen de la

presència de cables o canalitzacions enterrats.
2. Coordinar les maniobres amb els operadors conductors d’autotrabuc i camions. Utilitzar la botzina.
3. Mantenir l’àrea de treball neta i anivellada.

La maquinària móvil  disposarà senyal lluminós intermitent,  i  senyal acústic de marxa enrere. Durant les
operacions de marxa enrere o a prop de forats  o desnivells,  cal  que com a mínim un operari  guiï  al
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball, així com de les
zones de circulació de la maquinària.

 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra i risc de caiguda d’objectes).
 Cinturó antivibratori.
 Calçat antilliscant.
 Taps o auriculars contra el soroll.
 Cinturó de seguretat de la màquina.
 Roba de treball.
 Roba d’alta visisbilitat
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2 - COMPACTADORA

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per volcada de màquina
 Atropellaments

 Contactes elèctrics  Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de 
forma segura.

 Es prohibeix abandonar la màquina amb el motor en marxa.
 Es prohibeix el transport de persones alienes a la conducció.
 Es prohibeix la permanència d’operaris a les zones de treball de les compactadores vibrants, en prevenció 

d’atropellaments de persones.
 Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar.
 Aquestes aniran provistes de cabines antibolcada i anti-impactes, especificades pel fabricant.
 Les cabines no tindran cap tipus de deformació per haver resistit cap bolcada.
 A tota compactadora hi haurà una farmaciola de primers auxilis.
 També hi haurà un extintor revisat i al dia.
 Les compactadores tindran llums de marxa enrera i endavant.
 Al coronament d’un talús, s’ha de respectar escrupolosament el sistema operatiu previst, no s’ha 

d’apropar al canto de l’excavació i s’ha de compactar amb passades de poca amplada.
 No s’ha de baixar mai de la màquina en punt mort.
 No accedir a la màquina pujant pels corrons.
 En cas de fatiga o somnolència s’ha d’evitar treballar amb aquesta màquina o amb qualsevol altre.
 No saltar mai directament al terra si no és un perill imminent per l’operari.
 No realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina o el motor en marxa.
 No permetre l’accés a la màquina a persones alienes i menys la seva utilització.
 Es prohibeix l’accés per la utilització de la màquina sense el vestuari reglamentari, així com també es 

prohibeix la utilització de cadenes, collars, anells, rellotges que es puguin enganxar a arestes o mànecs de 
la màquina.

 L’operari utilitzarà cinturó antivibratori a les compactadores sense certificació d’origen.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització de la zona de treball, així com de les zones de circulació de la maquinària.
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra i risc de caiguda d’objectes).
 Cinturó antivibratori.
 Calçat antilliscant.
 Taps o auriculars contra el soroll.
 Cinturó de seguretat de la màquina.
 Roba de treball.
 Roba d¡alta visisbilitat
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3 -DÚMPER

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per volcada de màquina
 Atropellaments

 Contactes elèctrics  Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de 
forma segura.

 Al realitzar reparacions amb la caixa de trabuc aixecada, s’han d’utilitzar mecanismes que assegurin la 
seva immobilització.

 Al vascular en terraplenats o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’han d’utilitzar topalls que evitin el 
desplaçament marxa enrera, a més de tenir posat el fre de servei.

 En tot moment s’han de respectar les senyalitzacions de l’obra, el codi de circulació i les ordres del 
senyalista autoritzat. S’han de donar sempre preferència de pas a les unitats carregades.

 Escollir el dúmper apropiat segons la càrrega a transportar.
 Mantenir una especial atenció al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
 Respectar les indicacions de l’operador de la màquina carregadora.
 Abans d’aixecar la caixa de trabuc, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris  i que la plataforma 

plana i sensiblement horitzontal.
 Totes aquestes màquines estaran dotades de senyal acústica de marxa enrera i llum, realitzant les 

maniobres amb tranquil·litat i anunciant prèviament.
 En tots els treballs el treballador estarà qualificat i dotat dels mitjans de protecció personal, en particular 

de casc i calçat antilliscant.
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no es permetrà la presència de persones a prop de les 

màquines. No es permetrà la presència de persones sobre la caixa de trabuc.
 Durant les operacions de càrrega:

1. L’operari es quedarà a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora.
2. Assegurar-se de que la caixa de trabuc puja dreta i la càrrega està centrada.
3. Respectar les instruccions del senyalista a la descàrrega.
4. A la corona del talús, respectar la distància mínima de seguretat de 3 m.
5. Si la caixa de trabuc és articulada, s’ha de mantenir en línia la caixa i el grup tractor.
6. Si la caixa de trabuc té porta posterior, s’han de respectar les consignes pròpies de cada tipus 

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.
 Desprès de la càrrega de la caixa trabuc, no posar-se en marxa fins que la caixa trabuc estigui 

completament baixada.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització de la zona de treball, així com de les zones de circulació de la maquinària.
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra i risc de caiguda d’objectes).
 Cinturó antivibratori.
 Calçat antilliscant.
 Cinturó de seguretat de la màquina.
 Roba de treball.
 Roba d’alta visisbilitat
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4 -CAMIÓ

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per volcada de màquina
 Atropellaments

 Contactes elèctrics  Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària
de forma segura.

 Respectar totes les normes del codi de circulació.
 Si per qualsevol motiu el vehicle ha de parar a la rampa d’accés, el vehicle quedarà frenat i calçat

amb topalls.
 La velocitat de circulació estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i condicions

del terreny.
 Sempre tindran preferència els vehicles carregats.
 Les maniobres d’aparcament i sortida del camió seran dirigides per un senyalista.
 Totes  les  maniobres  de  càrrega  i  descàrrega  seran  dirigides  per  un  especialista  coneixedor  del

procediment més adequat.
 Les càrregues  s’instal·laran sobre la  plataforma de la caixa de forma uniformement  compensat  els

pesos, de la forma més uniformement repartida possible.
 El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat.
 Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat.
 Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.
 Aquestes operacions es realitzaran en els llocs assenyalats per a tal efecte.
 Tots els camions destinats al transport estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació.
 Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d’haver estat accionat el fre

de mà de la cabina del  camió,  es  col·locaran topalls  d’immobilització  de les  rodes,  en prevenció
d’accidents per fallida mecànica.

 L’ascens i descens de les caixes dels camions es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades de ganxos
d’immobilització i seguretat.

 El màxim permès per a materials solts, no superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona, en
prevenció de pèrdua de càrrega.

 No es podrà superar la capicitat de càrrega del ganxo instal·lat
 No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió.
 Abans d’aixecar la càrrega caldrà comprovar l’allargada màxima del braç
 Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista
 Es prohibeix passar el braç de la grua, amb la càrrega o sense, per damunt del personal.
 En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no es podrà

abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric. NINGÚ PODRÀ TOCAR EL CAMIÓ GRUA
 La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques.
 Abans d’aixecar la càrrega es verificarà que està estabilitzada.
 No es permet l’accés a la cabina del camió grua de persones sense formació.
 A la cabina hi haurà un extintor d’incendis.
 La maquinària móvil  disposarà senyal lluminós intermitent,  i  senyal acústic de marxa enrere. Durant les

operacions de marxa enrere o a prop de forats  o desnivells,  cal  que com a mínim un operari  guiï  al
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball, així com de les zones de circulació de la maquinària.
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer
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PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra i risc de caiguda d’objectes).
 Cinturó antivibratori.
 Calçat antilliscant.
 Cinturó de seguretat de la màquina.
 Roba de treball.
 Manoples i guants de cuir per a manipulació d’objectes.
 Roba d’alta visisbilitat
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5 -PALA CARREGADORA

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per volcada de màquina
 Atropellaments

 Contactes elèctrics  Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària
de forma segura.

 A tota pala carregadora hi haurà una farmaciola de primers auxilis.
 Quedarà prohibit abandonar la cullera aixecada i sense recolzar-la a terra.
 També hi haurà un extintor revisat i al dia.
 Està prohibit descansar sota la màquina.
 Està prohibit el transport de persones fora de la cabina.
 Quan la màquina finalitzi el treball, la bateria quedarà descarregada, la cullera recolzada a terra i la

clau de contacte fora.
 No es permetrà fumar quan es carregui combustible o es comprovi el carburant.
 Es reduirà la formació de pols i per tant la falta de visibilitat a les diferents zones de treball.
 Als llocs tancats i amb poca ventilació, es col·locaran filtres a la sortida del tub d’escapament del motor

per evitar concentracions perilloses de gasos.
 El pes del material carregat a la cullera no ha de superar el límit màxim de pes considerat com a segur

pel vehicle.
 El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena en pendents, es realitzarà amb aquesta arran

de terra.
 Excepte en emergències, no s’utilitzarà la cullera per frenar.
 En terrenys fangosos s’utilitzaran cadenes acoblades als pneumàtics, evitant les frenades brusques.
 La pendent màxima a superar amb el tren d’erugues és del 50 %, essent del 20 % en terrenys humits i del

30 % en terrenys secs amb tren sobre pneumàtics.
 Si  és  necessari  realitzar  operacions  amb  la  cullera,  es  col·locaran  topalls  per  suprimir  caigudes

imprevistes.
 La maquinària móvil  disposarà senyal lluminós intermitent,  i  senyal acústic de marxa enrere. Durant les

operacions de marxa enrere o a prop de forats  o desnivells,  cal  que com a mínim un operari  guiï  al
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Senyalització de la zona de treball, així com de les zones de circulació de la maquinària.
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra i risc de caiguda d’objectes).
 Cinturó antivibratori.
 Calçat antilliscant.
 Taps o auriculars contra el soroll.
 Cinturó de seguretat de la màquina.
 Roba de treball.
 Roba d’alta visisbilitat
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6 -EINES PORTÀTILS ELÈCTRIQUES

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Xocs o contactes amb elements mòbils de 
la màquina

 Xocs contra objectes immòbils
 Cops per objectes o eines
 Contactes elèctrics

 Inhalació de substàncies nocives

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de 
forma segura.

 Tota maquinària elèctrica ha de disposar:
 Doble aïllament de protecció.
 Presa de terra de les masses.
 De presa al neutre.
 Protecció per separació de circuits.
 La tensió d’alimentació en màquines elèctriques manuals no podrà excedir de 250 V.
 No s’utilitzaran sense carcasses de protecció.
 El gir reversible permet també que en cas de bloqueig, la màquina es pugui despendre amb facilitat.
 El circuit on es connecti ha d’anar protegit per un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat.
 Els cables elèctrics estaran en perfectes condicions de seguretat, essent convenient revisar-los amb 

freqüència.
 Si s’utilitzen cables d’extensió s’han de començar les connexions començant per les eines i seguint cap a 

la presa de corrent.
 En eines portàtils, el conducte de presa de terra ha d’anar incorporat al cable d’alimentació.
 Les eines elèctriques no s’han de portar penjant del cable.
 Les maquines només s’utilitzaran per les feines a les que han estat dissenyades.
 L’operari que faci servir la màquina estarà qualificat, és a dir, coneixerà perfectament la utilització de 

l’aparell.
 Abans de fer servir una màquina es comprovarà el seu bon estat, que compleix tots els requisits de 

seguretat i que no hi ha persones a la zona de perill.
 Les màquines que produeixen pols s’utilitzaran a sotavent o en via humida.
 Les que necessitin compressor es faran servir a una distància mínima de 10 m per evitar la superposició de 

soroll produïts pel compressor i la màquina.
 Es desconnectarà la màquina quan no s’utilitzi. Mai s’abandonarà sense vigilància les màquines que 

estiguin en marxa, ni es deixaran al terra eines elèctriques de tall.
 Les màquines espatllades es desconnectaran immediatament i es col·locarà un cartell: “NO CONNECTAR, 

MÀQUINA ESPATLLADA”.

RADIAL:
 Comprovar que l’aparell té en perfectes condicions totes les peces de seguretat.
 Comprovar que el cable i les unions estan en perfectes condicions.
 Comprovar que el disc és l’adequat pel material a tallar i es troba en perfectes condicions.
 Per disminuir la formació de pols, es mullarà  la zona que es tallarà.
 Es col·locarà l’operari la mascareta amb filtre antipols i tots els EPIs prescrits.
 S’evitarà treballar en zones poc accessibles o en posició inclinada lateralment.
 Evitar desmuntar el disc amb el motor en marxa. La màquina es desconnectarà de la xarxa elèctrica 
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abans d’iniciar l’operació.
 Evitar desmuntar la protecció del disc o tallar sense ella.
 Evitar colpejar el disc al mateix temps que es talla ja que es pot trencar.
 Evitar col·locar la radial al terra en moviment.
 Evitar arreglar la radial per personal no qualificat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

 Post a terra

PROTECCIONS INDIVIDUALS

 casc de seguretat.
 Roba de treball.
 Guants de seguretat.
 Botes de goma o PVC.
 Mandil, polaines i canells de cuir.
 Ulleres de seguretat antiprojeccions i antipols.
 Protectors per les orelles.
 Mascareta antipols amb filtre recanviable.
 Roba d’alta visisbilitat
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7 -CAMIÓ GRUA AUTOCARREGADORA

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Atrapament del conductor.
 Atropellament de persones.
 Caiguda del conductor de la 

màquina.
 Caiguda d’objectes
 Xocs amb d’altres vehicles.
 Desplom de la càrrega.

 Bolcada del camió.
 Cops i talls per falta de 

protecció dels engranatges o 
mecanismes de transmissió.





MESURES PREVENTIVES

 Els  treballadors  rebran  la  formació  i  informació  preventiva  necessària  per  la  utilització  de  la
maquinària de forma segura.

 La grua es col-locarà en posició horitzontal, allunyada de talls d’excavacions i que disposi de taulons
de repartiment de càrregues a sota dels gats estabilitzadors.

 Es comprovarà que el terreny té la consistència adequada perquè els suports no s’enfonsin en els
mateixos, durant l’execució de les maniobres.

 L’emplaçament  de  la  màquina  es  realitzarà  evitant  les  irregularitats  del  terreny  i  aplanant  la
superfície si fos necessari.

 Es comprovarà que els tirantets del sistema hidràulic dels estabilitzadors no tinguin fugues per evitar
fallades del mateix durant l’hissat de càrregues.

 Balisar la zona d’influència de la grua, delimitant la zona d’influència i evitant l’accés.
 Evitar la permanència de persones al voltant de la grua durant les operacions d’hissat.
 L’operari  que manipula la  grua ha de saber que està prohibit  aixecar càrregues  que superin  la

capacitat màxima d’hissat.
 La grua portarà un diagrama de càrregues màximes en una zona visible.
 Les càrregues s’aixecaran sempre verticalment, ja que de no ser així l’hissat pot ser motiu de greus

accidents amb una possible bolcada de la màquina.
 Les maniobres es començaran molt lentament,  per tensar els  cables abans del seu hissat.  Així es

controla l’operació evitant que la càrrega es balancegi.
 El  gruïsta ha d’evitar  passar  les  càrregues per  sobre d’operaris,  i  si  algú es  col-loca sota el  radi

d’acció de la grua ha d’avisar-lo.
 Queda prohibit abandonar el lloc de comandament mentre pengin càrregues del ganxo.
 Es  paralitzaran  els  treballs  quan  el  vent  superi  els  60  Km/h  o  amb  condicions  meteorològiques

adverses.
 La grua a de disposar de dispositius de seguretat:

1. Limitador de moment de càrrega   (previsió contra els riscos de sobrecàrrega o bolcada).

2. Vàlvula  de seguretat   (provoca l’enclavament  de les  seccions  de la  ploma telescòpica  al
deixar bloquejats els circuits hidràulics quan es produeixen fugues).

3. Limitador de final de carrera   (talla automàticament el subministre de força quan el ganxo es
troba a la distància mínima admesa de l’extrem de la ploma).

4. Pestell de seguretat   (evita que els cables que suporten les càrregues puguin sortir-se).

5. Detector de tensió   (emet una senyal acústica a la cabina quan la ploma s’aproxima a una
línia d’alta tensió).

 Realitzar un manteniment preventiu una vegada cada 6 mesos.
 Disposar d’una còpia de la declaració de conformitat de la grua, segellada per l’organisme competent.
 La maquinària móvil disposarà senyal lluminós intermitent, i senyal acústic de marxa enrere. Durant les 

operacions de marxa enrere o a prop de forats o desnivells, cal que com a mínim un operari guiï al 
conductor per facilitar la maniobra.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Limitador de moment de càrrega
 Vàlvula de seguretat
 Limitador final de carrera
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

 Pestell de seguretat ganxo
 Detecció de tensió
 Avisadors acústics

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra).
 Calçat de seguretat.
 Roba de treball.
 Guants de protecció contra riscos mecànics.
 Cinturons de seguretat.
 Roba d’alta visibilitat
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8 -MARTELL PNEUMÀTIC

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Atrapaments per òrgans en

moviment.
 Projecció d’aire comprimit 

per la mànega 
desendollada.

 Soroll, pols i vibracions. 
 Projecció de partícules.

 Cops als peus per caiguda 
del martell.



MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària
de forma segura.

 La mànega d’aire comprimit s’ha de col·locar de forma que no et puguis entrebancar amb ella, ni que
pugui ser feta malbé per vehicles que passin per sobre.

 Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l’aire, és molt perillós tallar l’aire doblegant la mànega.
 Verificar les fugues d’aire que es poden produir per les juntes, acoblaments defectuosos o trencaments

de mànegues o tubs.
 Mantenir els tubs ben cuidats i greixats.
 Posar molta atenció en no apuntar amb el martell,  a un lloc on es trobi una altre persona. Si té un

dispositiu de seguretat, utilitzar-lo sempre que no es treballi amb ell.
 No recolzar-se amb tot el pes del cos sobre el martell; pot caure de cara contra la superfície que s’està

treballant.
 Assegurar-se del bon acoblament de l’eina d’atac en el martell, ja que si no està ben acoblada pot

sortir disparada com un projectil.
 Mantenir el martell agafat a l’alçada de la cintura-pit. Si per la longitud de barrina agafa major alçada,

utilitzar bastida.
 No utilitzar-lo com palanca amb el martell en marxa.
 Delimitar la zona de treball per evitar projeccions i exposició al soroll de la resta d’operaris.
 Als treballs a la mitgeres es comprovarà la zona superior per evitar accidents per caiguda de materials.
 No es permetrà la utilització de martells en excavacions on poden haver línies elèctriques soterrades una

vegada es trobi la banda de senyalització d’avís. 
 Abans de començar aquests treballs es consultarà a les companyies subministradores de l’existència de

cables subterranis.


PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de polietilè.
 Roba de treball ajustada
 Guants de seguretat.
 Botes amb puntera metàl·lica. 
 Roba d’alta visisbilitat

 Ulleres de protecció antipartícules.
 Mascareta antipols.
 Faixa antivibratoria. 
 Proteccions auditives.
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9 -COMPRESSOR

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Atrapaments per corretges i

transmissions.
 Cops i atrapaments per 

caiguda del compressor.
 Projecció d’aire i partícules 

per trencament de la 
mànega.

 Explosió i incendi.  Emanacions tòxiques en 
llocs tancats.



MESURES PREVENTIVES

 Els  treballadors  rebran  la  formació  i  informació  preventiva  necessària  per  la  utilització  de  la
maquinària de forma segura.

 Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades mentre la màquina estigui en funcionament.
Si  per  refrigeració es  considera necessari  obrir  les  tapes,  s’ha de disposar  d’una tel-la metàl·lica
tupida que faci les funcions de tapa i que eviti en tot moment el contacte amb els òrgans mòbils.

 Totes les reparacions de manteniment es realitzaran a motor parat.
 Si s’utilitza en un local tancat s’haurà de disposar d’una ventilació forçada.
 El  compressor  es  col·locarà en terreny horitzontal,  amb topalls  a les  rodes  si  ha d’anar  inclinat  i

subjectar-lo amb cables o cadenes a un element fixa i resistent.
 La  llança  s’ha  de  calçar  de  forma  segura  amb  amples  topalls  de  fusta,  o  dotar-la  d’un  peu

regulable.
 S’han de protegir les mànegues contra danys per vehicles, materials, etc., i es col·locaran en canals

protegits al creuar carrers.
 Evitar  mantenir  la  presa  d’aire  del  compressor  no  es  trobi  a  prop  de  dipòsits  de  combustible,

canonades de gas o llocs on pugui haver emanacions de gasos o vapors combustibles, ja que es
poden produir explosions.

 El compressor es col·locarà en llocs predeterminats, de terreny ferm, a una distància no inferior de 2
m de talls o talussos.

 Per evitar els contactes elèctrics indirectes és necessari que les carcasses estiguin connectades a
terra.

 És  important  realitzar  un  manteniment  preventiu  de les  mànegues,  perquè estiguin  en  perfectes
condicions d’utilització; és a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin facilitar una rebentada de la
mateixa.



PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de polietilè.
 Roba de treball ajustada
 Guants de seguretat.
 Botes de seguretat. 
 Roba d’alta visisbilitat

 Davantal, polaines i maniguets impermeables.
 Ulleres de seguretat antiprojeccions i anti-

impactes i antipols.
 Protectors auditius.
 Màscara filtrant i màscara antipols amb filtre 

mecànic.
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10 - GRUP ELECTRÒGEN

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Contactes elèctrics directes i 

indirectes.
 Soroll i emanacions de gasos.

 Cremades.
 Incendis, explosions.
 Els derivats per la utilització 

d’eines i mitjans auxiliars.
 Talls, cops i lesions en mans i 

peus.
 Lumbalgies per sobreesforços.


 Caiguda d’operaris al mateix i 
diferent nivell.

 Caiguda d’objectes.


MESURES PREVENTIVES

 Els  treballadors  rebran  la  formació  i  informació  preventiva  necessària  per  la  utilització  de  la
maquinària de forma segura.

 El generador ha d’estar dimensionat segons el seu consum, potència, freqüència, etc.., per cobrir les
necessitats dels circuits a alimentar.

 La freqüència d’alimentació ha de fixar-se en 50 Hz, però com pot variar segons les revolucions que
aconsegueixi  l’alternador,  el  primer  element  a  disposar  és  d’un  freqüenciòmetre  que  regularà  i
mantindrà el nivell indicat.

 Altres aparells de control que han de portar els generadors són l’amperímetre, voltímetre i interruptor
de tall.

 La mesura de seguretat més important és la connexió a presa de terra del generador. 
 La carcassa del generador ha d’estar connectada a terra independentment al neutre.
 El neutre estarà posat a terra en el seu origen, amb una resistència elèctrica no  superior a 20 .
 El grup alimentarà un quadre general que disposarà de:

Sistema de presa de terra general de les masses, independent elèctricament de les anteriors.
Els interruptor diferencials més sensibles serà de 300 mA, essent aconsellable utilitzar diferencials
més sensibles i per enllumenat de 30 mA.

 Per la protecció contra contactes directes, es protegiran les barres de connexió a la sortida del grup,
aquesta  protecció  es  realitzarà  mitjançant  aïllaments,  cobrint  els  borns  i  si  és  possible  utilitzant
separadors aïllants.

 Els quatre borns del generador es veuran ocupats sempre.
 Els equips generadors de corrent han de col·locar-se en llocs el més distants possibles dels llocs de

treball i en zones suficientment ventilades, per evitar afectar el mínim possible als operaris amb els
contaminants de soroll i gasos.

 Els operaris no han d’estar sotmesos durant la jornada de treball al soroll del motor del generador, i si
s’ha d’ubicar el generador en un local tancat haurà de garantitzar-se una ventilació suficient per
eliminar el risc que suposa l’entrada d’operaris al mateix.

 Han  d’existir,  si  s’escau,  comandaments  a  distància  que  són  útils  per  produir  parades  i  talls
d’electricitat.

 Les tensions necessàries en obra són de 380 i 220 Volts, es poden obtenir d’altres com la de seguretat
a partir de la instal·lació d’un transformador.



PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Les definides a les mesures preventives.
 Senyalitzacions de seguretat.

1. Senyalització d’obligació dels EPI’S.
2. Senyalització d’advertència (Risc elèctric).

 Senyals d’equips contra incendis i localització.
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc protector de seguretat.
 Botes aïllants de seguretat.
 Guants aïllants de seguretat.
 Roba d’alta visisbilitat

 Auriculars o taps per orelles.
 Mascareta per respiració
 Eines manuals amb aïllament de seguretat.
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11 - FORMIGONERA MÒVIL

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU
 Xocs contactes amb elements mòbils de la

màquina
 Sobreesforços

 Contactes elèctrics 1. Projecció de fragments o partícules

MESURES PREVENTIVES

1. Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària
de forma segura.
2. La instal·lació es realitzarà sobre una superfície horitzontal. S’acondicionarà el terreny amb drenatge o
taulons per evitar terres enfangats i humits.
3. Les formigoneres es col·locaran a una distancia superior a 3 m del perímetre de la rasa i immobilitzar-se
amb topalls o altres dispositius de seguretat per evitar la caiguda de la màquina i del personal.
4. Quan les rases superin els 2 m de profunditat, es protegiran amb baranes de 90 cm d’alçada amb barra
intermitja i sòcol de 15 cm.
5. La  zona  on  es  trobi  la  formigonera  ha  d’estar  senyalitzada,  essent  recomanable  que  hi  hagi  una
superfície amb taulons pel treballador.
6. En obres de grans dimensions, és important que hi hagi un pas senyalitzat per la formigonera, perquè
puguin circular dùmpers que realitzen feines de transport de formigó o morter. 
7. Abans de la posada en funcionament l’operari comprovarà que tots els dispositius de seguretat estan
instal·lats i confirmarà el seu bon funcionament.
8. Aquest pas ha d’estar separat dels carretons manuals per evitar possibles atrapaments.
9. Els elements de transmissió han d’estar protegits.
10. Aquestes proteccions han d’estar fixades sòlidament a la màquina i només es podran desmuntar per fer
reparacions, neteges, etc.
11. És recomanable que l’alimentació amb corrent elèctric es realitzi  de forma aèria pel quadre auxiliar
degut a la humitat que sol haver en aquestes zones.
12. Ja que la posada en tensió de la massa del motor comporta la posada en tensió del conjunt de les
parts  metàl·liques  de  la  formigonera,  els  polsadors  de  posada  en  marxa  i  parada  hauran  d’estar
suficientment separats per no confondre’ls en el moment d’accionar-los.
13. La instal·lació elèctrica anirà acompanyada de presa de terra associada al disjuntor diferencial.
14. Per evitar contactes elèctrics indirectes, la connexió de presa de terra estarà formada per un conductor
de 35 mm2 com a mínim i amb peces de solapament adequades.
15. Es mantindrà en bon estat de neteja, en especial les pales mescladores al finalitzar la jornada de treball
per personal coneixedor d’aquestes màquines.
16. Les revisions de manteniment es realitzaran amb prèvia desconnexió de la corrent; en aquest supòsit
s’advertirà al quadre elèctric de l’operació per evitar una posada en servei incontrolada.
17. L’operari es mantindrà alerta quan s’apropi a les parts mòbils.
18. Quan es realitzi el desplaçament de la formigonera amb la grua, s’utilitzarà un aparell indeformable que
la subjecti per quatre punts segurs.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització risc contactes elèctric.
 Post a terra


 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de seguretat
 Botes de seguretat aïllants.
 Guants de resistència mecànica i de PVC per contactes amb ciment.
 Ulleres de protecció antipartícules.
 Proteccions auditives
 Mascareta antipols.
 Roba de treball ajustada.
 Roba d’alta visisbilitat
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12 – EXCAVADORA RASADORA AMB DISC DE TALL CONTINU

RISCOS EN FUNCIÓ DE LA PROBABILITAT I LA SEVERITAT

GREU MODERAT LLEU

 Caigudes de persones a diferent nivell
 Atrapaments per volcada de màquina
 Atropellaments
 Xocs contactes amb elements mòbils de la

màquina

 Contactes elèctrics
 Trepitjades sobre objectes
 Atrapaments entre objectes
 Atrapaments per volcada de la màquina

 Projecció de fragments o partícules

 Contactes tèrmics

 Contactes elèctrics

 Inhlació, ingestió i contactes de substàncies

perilloses

MESURES PREVENTIVES

 Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de 
forma segura.

 Utilitzar la excavadora rasadora segons els treballs a realitzar: 
 A tota retroexcavadora hi haurà una farmaciola de primers auxilis i un extintor revisat.
 Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar.
 No s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs.
 Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre de les rases, 

fronts d’excavacions, terraplenats, etc.
 Utilitzar sempre els  equips de protecció individualsInspeccionar la màquina banas del seu ús (nivells,

rodatges,bolons, cargols, soldadures, etc.) i la senyalizació de la zona de treball.
 No posar en marxa la maquinària si no hi ha l'operador.
 Verificar  que funciona correctament  el  panell  de control  i  els  instruments  i  dispositius  de seguretat,

mesura i control.
 Fer ús de la maquinària segons les instruccions del fabricant.
 No fer serviir la maquinaria si l'oli hidràulic no ha arribat a la temperatura adequada.
 Fer ús de la maquinaria en aquelles tasques per les que ha estat disenyada.
 Circular amb la llum giratòria encesa i respectant la senyalització existent.
 En moure la maquinaria cal accionar el clàxon o l'avisador acústic.
 Extremar les precaucions quan la màquina circula per terrenys accidentants, amb talusos, pendents,

etc. Mai fer marxa enrere si no es disposa de visibilitat. Mantenir sempre la velocitat adequada.
 Només podrà fer ús de la maquinària el personal autoritzat i amb la corresponent formació.
 Mai abandonar la màquina amb el motor en funcionament.
 Mantenir l'ordre i la neteja de la superfície de treball i de la maquinaria.
 El personal ha de fer servir roba ajustada i no portar anells, braçalets, cadenes, etc.
 Fer les revisions i el manteniment definit per les instruccions del fabricant.
 Mantenir  els  elements  lliures  de greixes,  fang o qualsevol  altra substància que pugui  fer  relliscar  als

usuaris.
 L'accés i el descens del vehicle es farà frontalment al mateix, fent ´su dels graons i sense saltar.
 Es mantindran en tot moment les distàncies corresponents a les línies elèctriques. En cas de contacte

elèctric l'operador ha de quedar-se dins de la màquina fins que la xarxa sigui desconectada.
 El reomplert de combustible es farà amb la maquinària apagada i els llums apagats.
 Els operaris que estiguin al voltant de la màquina han de portar armilla reflectant i casc.
 La maquinària móvil  disposarà senyal lluminós intermitent,  i  senyal acústic de marxa enrere. Durant les

operacions de marxa enrere o a prop de forats  o desnivells,  cal  que com a mínim un operari  guiï  al
conductor per facilitar la maniobra.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
 Senyalització de la zona de treball, així com de les

zones de circulació de la maquinària.
 Tanques de seguretat
 Malla d’alta visibilitat a suficient distància
 Taulers o planxes d’acer

PROTECCIONS INDIVIDUALS
 Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra i 

risc de caiguda d’objectes).
 Cinturó antivibratori.
 Calçat antilliscant.
 Roba d’alta visisbilitat

 Taps o auriculars contra el soroll.
 Cinturó de seguretat de la màquina.
 Roba de treball.
 Armilla reflectant
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ANNEX - 2: FULL D'ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT I SALUT

NOM DE L'OBRA PROJECTE DE DE DRENATGE DEL COL.LECTOR OEST DE VILAMALLA

LOCALITZACIÓ CASC ANTIC VILAMALLA

PROMOTOR         AJUNTAMENT DE FVILAMALLA

COORD.DE SEGURETAT JAUME VALENTÍ 630 321 256

NOM DE L'EMPRESA

ADREÇA

REPRESENTANT

NIF

Amb el present document l'empresa anomenada anteriorment s'adhereix al Pla de seguretat i
Salut d'aquesta obra, del qual se n'hi ha lliurat una còpia de les fases o tasques que li pertocaven,
així  com  se  l'ha  informat  de  les  seves  responsabilitats  a  l'obra,  segons  es  demostra  amb  el
document de Formació i informació, annex - 4, signat.

Esmentar que amb aquest document el Subcontractista o autònom compleix totalment amb les
obligacions  establertes  en  el  Real  Decret  1627/1997  de  de  24  d’octubre,  sobre  Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. Ministeri de la Presidència (BOE num 256,
25.10.1997), és a dir:

 Té tots els treballadors donats d'alta i amb el TC1 i TC2 al dia
 Ha fet l'obertura del centre de treball
 Disposa d'un servei de prevenció de riscos o d'una persona que se'n responsabilitzi
 Disposa de l'avaluació de riscos de la seva empresa

I perquè així consti signen dit acord:

Juan Ruiz Flores
Administrador
SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, S.A

.......................................................................................
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ANNEX 3: CONTROL DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES
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ANNEX 4: FORMACIÓN E  INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

NOMBRE DE LA OBRA PROJECTE DE DE DRENATGE DEL COL.LECTOR OEST DE VILAMALLA

LOCALITZACIÓN CASC ANTIC VILAMALLA

PROMOTOR         AJUNTAMENT DE FVILAMALLA

COORD.DE SEGURIDAD JAUME VALENTÍ 630 321 256

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN

REPRESENTANTE

NIF

Estracto de las responsabilidades según el real decreto 1627/1997:

ARTÍCULO 10. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se recogen

en  su  artículo 15 se  aplicarán  durante  la  ejecución  de  la  obra  y,  en  particular,  en  las  siguientes  tareas  o
actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y

la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos

necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los

distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o

cerca del lugar de la obra.

ARTÍCULO 11. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

a) Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  que  se  recogen  en  el  artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas

en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b)  Cumplir  y  hacer  cumplir  a  su  personal  lo  establecido en  el  plan de seguridad y  salud al  que se  refiere  el

artículo 7.

b) Cumplir  la normativa en materia de prevención de riesgos laborales,  teniendo en cuenta, en su caso,  las

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el  artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas

en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
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c) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

d) Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones del  coordinador  en  materia  de seguridad y  de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas
en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del

incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del  apartado 2 del artículo 42
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las  responsabilidades  de  los  coordinadores,  de  la  dirección  facultativa y  del  promotor  no  eximirán  de  sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  que  se  recogen  en  el  artículo  15  de la  Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en

el artículo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
durante la ejecución de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el  artículo
29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos

en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , participando en particular
en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el 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.

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Y para que conste su entrega y recibo, firman:

Juan Ruiz Flores
Administrador
SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, S.A

.......................................................................................

file:///F:/03_SEGURETAT/SIMSA/2017/08_cor%C3%A7a/773.doc
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ANNEX 5: DESIGNACIÓ DEL RECURS PREVENTIU

NOM DE L'OBRA PROJECTE DE DE DRENATGE DEL COL.LECTOR OEST DE VILAMALLA

LOCALITZACIÓ CASC ANTIC VILAMALLA

PROMOTOR         AJUNTAMENT DE FVILAMALLA

COORD.DE SEGURETAT JAUME VALENTÍ 630 321 256

Amb el present document l'empresa Contractista principal nomena com a Recurs
preventiu el sr/a.:

Nom i Cognoms DNI

Aquesta persona assumeix les seves responsabilitats i a més està acreditat segons
la legislació vigent.

TASQUES:

Estudia el pla de seguretat i salut de l'obra i els criteris preventius i de protecció que en ell s'estableixen per tal
d'eliminar o controlar els riscos.

•Controla que s'implanten adequadament les diferents mesures preventives i de protecció establertes al pla de 
seguretat i salut: Tanca perimetral de l'obra, proteccions individuals i col·lectives, informació i formació als 
treballadors sobre els riscos, senyalització de seguretat i salut, adequació dels equips de treball, etc.

•Comprova l'eficàcia de les mesures preventives implantades.

•Col·labora en la detecció d'anomalies o deficiències en matèria de seguretat i salut laborals.

•Vigila els mètodes de treball utilitzats i l'aplicació de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals per 
part del personal.

•Col·labora en l'organització interna de l'obra, en la planificació dels recursos i en el control de la documentació 
relativa a la prevenció de riscos laborals.

I perquè així consti signen dit acord:

Juan Ruiz Flores
Administrador
SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, S.A

.......................................................................................
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PRESSUPOST
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CAPÍTOL 1: IMPLANTACIÓ

Quantitat Unitats Concepte Preu/Ut Parcial

            1,00       Ut Extintor de pols seca o anhídric carbònic                 35,00                     35,00       

              35,00       

CAPÍTOL 2: PROTECCIONS INDIVIDUALS

Quantitat Unitats Concepte Preu/Ut Parcial

          12,00       Ut Casc de seguretat                   6,00                     72,00       

            8,00       Ut Protectors auditius                 12,99                   103,92       

            8,00       Ut Ulleres anti impactes i anti pols                   8,75                     70,00       

            8,00       Ut Guants de seguretat                   4,50                     36,00       

            3,00       Ut Guants dielèctrics                 15,77                     47,31       

            8,00       Ut Botes de seguretat                 18,63                   149,04       

            8,00       Ut Botes d'aigua i antilliscants                 14,05                   112,40       

            8,00       Ut Impermeable                 13,00                   104,00       

            8,00       Ut Armilla reflectant                   3,00                     24,00       

            718,67       

CAPÍTOL 3: PROTECCIONS COL·LECTIVES

Quantitat Unitats Concepte Preu/Ut Parcial

          25,00       Ml Tanca perimetral mòbil                 23,58                   589,50       

          30,00       Ml Banda de senyalització reflectant                   3,00                     90,00       

            5,00       Ut Planxes metàl·liques protecció rases                 35,00                   175,00       

            6,00       Ut Plaques de senyalització de seguretat                 20,00                   120,00       

          50,00       H Brigada pel manteniment i reposició de proteccions                 45,00               2.250,00       

            5,00       Ut Senyal normalitzada de trànsit                 20,00                   100,00       

          10,00       Ut Globus de llum vermella per a senyalització                 11,00                   110,00       

        3.434,50       

CAPÍTOL 4: MEDICINA PREVENTIVA

Quantitat Unitats Concepte Preu/Ut Parcial

            1,00       Ut Farmacioles de primers auxilis completa                 94,90                     94,90       

              94,90       

CAPÍTOL 5: FORMACIÓ

Quantitat Unitats Concepte Preu/Ut Parcial

            1,00       Ut Reunions trimestrals de seguretat                 56,03                     56,03       

              56,03       
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El present pressupost puja la quantitat de:

QUATRE MIL TRES CENTS TRENTA NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO

Girona, 9 de març de 2018

Contractista Principal: Autora del Pla de seguretat i salut:

Juan Ruiz Flores
Administrador
SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, S.A

Laia Tarragona Ramírez
Arquitecta Tècnic, núm. col·legiat 936, i Tècnic Superior
en Prevenció de riscos laborals, especialitat Seguretat.

RESUM DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL 1 IMPLANTACIÓ         35,00       
CAPÍTOL 2 PROTECCIONS INDIVIDUALS        718,67       
CAPÍTOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES     3.434,50       
CAPÍTOL 4 MEDICINA PREVENTIVA         94,90       
CAPÍTOL 5 FORMACIÓ         56,03       

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT     4.339,10       
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PLEC DE CONDICIONS

1. NORMATIVA APLICABLE

 Directiva 92/57/cee de 24 de juny (DO: 26/08/92), Disposicions mínimes de seguretat i salut
que deuen aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils.

 R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres
de construcció. Ministeri de la Presidència (BOE num 256, 25.10.1997).

 Llei  31/1995  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  ,  de  8  de  novembre  (BOE  num.  269,  de
10.11.1995).

 R.D.  39/1997,  de 17  de gener,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de  Serveis  de  Prevenció,
Ministeri de Treball i assumptes socials (BOE num 27, 31.01.1996).

 R.D. 474/1988, del  30 de març del Ministeri d’Indústria i energia sobre Disposicions d’aplicació
de la directiva del consell 84-528-CEE sobre aparells elevadors i de manipulació mecànica (BOE num
121, del 20.05.1988).

 R.D.  485/1997,  de 14  de abril,  sobre disposicions  mínimes  en matèria  de senyalització  de
seguretat i salut en el treball. Ministeri de Treball i assumptes Socials (BOE num 97, 23.04.1997).

 Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE num 97,
23/04/1997), pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

 R.D. 487/1997, de 14 de abril,  sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors.
Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE num 97, 23.04.1997).

 R.D. 488/97 de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a equips
que incloguin pantalles de visualització. (BOE: 23/04/97)

 R.D.  664/97  de  12  de  maig,  sobre  protecció  dels  treballs  contra  riscos  relacionats  amb
l’exposició a agents biològics durant el treball. (BOE: 24/05/97)

 R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats
amb l’exposició a agents cancerigens durant el  treball.  Ministeri  de la Presidència (BOE num 124,
24.05.1997).

 R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. Ministeri de la Presidència (BOE num 140,
12.06.1997).

 R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les diposicions mínimes de seguretat i
salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. Ministeri de la Presidència (BOE num 188,
07.10.1997).

 Reial  Decret  1316/1989,  de 27  d’octubre del  ministeri  de Relacions amb les  Corts  i  de la
Secretaria  del  Govern  (BOE  num  263,  02/11/1989)  (CE-  COE  num  295,  09/12/1989  i  num  126,
26/05/1990) pel que s’estableix la Protecció dels treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició
al soroll durant el treball.

 R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la comercialització
i lliure circulació intercomunitària dels EPI’s (BOE num 311, de 28.12.1992) (C.E. – BOE num 24.02.1993).
Modificació R.D. 159/1995, del 3 de febrer del Ministeri  de la Presidència (BOE num 57, 08.03.1995)
(C.E. – BOE num 57, 08.03.1995).

 Reial Decret 1435/92, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva del  Consell  89/392/CEE,  relativa a l’aproximació  de les  legislacions  dels  Estats  membres
sobre màquines. (BOE num 297, 11.12.1995). Modificació R.D. 56/1995, del 20 de gener (BOE num 33,
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08.02.1995). Relació de les normes harmonitzades en l’àmbit del R.D. Resolució de l’1 de juny de 1996,
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE num 155, 27.06.1996).

 Reial Decret- Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE
29/03/1995). Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

 Reial  Decret 2001/1983, sobre la Regulació de la Jornada de Treball,  Jornades Especials  i
Descans.

 Ordre de 16.12.87. Models per la notificació d’accidents de treball (BOE 29.12.87, rect. 7.3.88).

 Ordenança del Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. de 28.08.70).

 Norma Bàsica de l’edificació per la protecció contra incendis.

 Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, R.D.  842/2002 i les ITC corresponents.

 Reglament  Tècnic  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d’Alta  Tensió  (Decret  3151/68,  de  28  de
novembre).

 Resolució del 4 de novembre de 1988, pel qual s’estableix un certificat sobre compliment de
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques, del Departament d’Indústria i
Energia (DOGC num 1075, del 30.11.1988)

 El conjunt de normes UNE que regula les característiques dels equips de protecció individual

 Reglament d’indústries molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2414/61, de 30.11, BOE
7.12, rect. 30.12.61 i 7.3.62).

 Reglament  d’aparells  elevadors  per  obres.  Odre  del  23  de  maig  de  1977  del  Ministeri
d’Indústria (BOE 14.6.1977). (CE – BOE num 170 18/07/1997). Modificació de l’article 65. Ordre de 7 de
maig.

 Aparells elevadors I.T.C. (BOE 11.06.1986).

 ITC-MIE-AEM2. “Grues desmuntables per obres”. Ordre del 28 de juny de 1988, del ministeri
d’Indústria i Energia (BOE num 162, 07.07.1988)  (CE-BOE, num 239, 05.10.1988). Modificació. Ordre del
16 d’abril de 1990 (BOE num 239, 05.10.1988). Modificació. Ordre de 16 d’abril del 1990 (BOE num 98,
24.04.1990) (BOE num 115, 14.05.1990).

 ITC-MIE-AEM4 del  Reglament d’Aparells  d’Elevació i  Manutenció, referent a “Grues mòbils
autopropulsades usades “. R.D. 2370/1996, del 18 de novembre, del ministeri d’Indústria i Energia (BOE
num 24.12.1996).

 Llei 8/1988, del 7 d’abril,  de la Suprema Autoritat de l’Estat sobre infraccions i sancions en
l’ordre social (BOE num 91, 15.04.1988).

 Conveni General del Sector de la Construcció.

 Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció.

 Estatut dels treballadors.

 Ley 54/2003  , de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales

 Real Decreto 171/2004  , de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/art24_lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/ref_lprl.htm
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 Real Decreto 294/2004  ,  de 20 de febrero,  por  el  que se modifica el  Real  Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de
trabajo en la aviación civil

 Resolución  de  17  de  febrero  de  2004  ,  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la
Administración Pública, por la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado

 Instrumento de ratificación del Convenio de Rotterdam  , para la aplicación
del  procedimiento  de  consentimiento  fundamentado  previo  a  ciertos  plaguicidas  y  productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional.

 Real Decreto 290/2004  , de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

 Orden PRE/473/2004  ,  de 25 de febrero, por la que se modifica el  anexo I  del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
al  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos  (éter  de  pentabromodifenilo,  éter  de
octabromodifenilo)

 Corrección de errores   del  Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el  que se
regulan  los  enclaves  laborales  como  medida  de  fomento  del  empleo  de  las  personas  con
discapacidad

 Orden PRE/1895/2004  ,  de 17  de junio,  por  la  que se modifica el  anexo I  del  Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos  (sustancias  clasificadas  como  carcinógenas,
mutágenas y tóxicas para la reproducción).

 Real  Decreto  1595/2004  ,  de  2  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
1879/1996,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  regula  la  composición  de  la  Comisión  Nacional  de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el  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, en materia de trabajos temporales
en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre

 Real Decreto 119/2005  ,  de  4  de febrero,  por  el  que se  modifica el  Real  Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

 Real  Decreto  688/2005  ,  de  10  de  junio,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de
funcionamiento  de  las  mutuas  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  de  la
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno

 Real Decreto 689/2005  ,  de 10 de junio,  por  el  que se modifica el  Reglamento de
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuación
de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales

 Orden TAS/1974/2005  , de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el
seguimiento  de  las  actividades  a  desarrollar  por  las  Mutuas  de  Accidentes  de  Trabajo  y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en
el ámbito de la Seguridad Social

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/mutuas_consejo.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/habilit_tec.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/mutua_spa.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Acgrav119.htm
http://www.mtas.es/Insht/legislation/RD/equipos.htm
http://www.mtas.es/Insht/legislation/RD/equipos.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/com_nal_mod2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m18.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m17.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/enclaves.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Sen_inst/convrott.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/sgprl_age.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/jorn_avcivil.htm
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 Real  Decreto  948/2005  ,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

 Corrección de errores   del  Real  Decreto  689/2005,  de  10  de  junio,  por  el  que  se
modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social,  aprobado por  el  Real  Decreto 138/2000, de 4 de febrero,  y el  Reglamento general  sobre
procedimientos  para  la  imposición  de  sanciones  por  infracciones  de  orden  social  y  para  los
expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de
riesgos laborales

 Real Decreto 1311/2005  ,  de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas

 Resolución de 8 de noviembre   de 2005,  de la Dirección General  de Desarrollo
Industrial,  por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para
asumir funciones de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos.

 Real Decreto 286/2006  , de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

 Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006  , de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los  trabajadores contra los  riesgos relacionados con la
exposición al ruido

 Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006  , de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los  trabajadores contra los  riesgos relacionados con la
exposición al ruido.

 Real Decreto 314/2006  , de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación

 Real Decreto 396/2006  , de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

 Resolución de 11 de abril de 2006  , de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

 Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006  ,  de la
Inspección de

  Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

 Real Decreto 604/2006  ,  de 19 de mayo,  por  el  que se modifican el  Real  Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

 Orden TAS/2383/2006  , de 14 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1974/2005,
de 15 de junio, por la que se crea el  Consejo Tripartito para el  seguimiento de las actividades a
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social.

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/mutuas_consejo_m.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/amianto.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm
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http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Acgrav948.htm


PLA DE SEGURETAT

 Ley  31/2006   sobre  implicación  de  los  trabajadores  en  las  sociedades  anónimas  y
cooperativas europeas

 Ley 32/2006   reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

 Orden TAS/3623/2006  ,  de 28  de noviembre,  por  la  que se  regulan  las  actividades
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales.

 Real Decreto 1299/2006  , de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificación y registro.

 Resolución de 29 de diciembre de 2006  ,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  la
Seguridad Social, por la que se establecen los criterios a seguir para la incorporación de las mutuas
de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  de  la  Seguridad  Social  al  Sistema  de
Información Contable de la Seguridad Social.

 Orden TAS/1/2007  ,  de 2 de enero,  por  la que se establece el  modelo de parte de
enfermedad  profesional,  se  dictan  normas  para  su  elaboración  y  transmisión  y  se  crea  el
correspondiente fichero de datos personales

 Ley Orgánica 3/2007  , de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

 Resolución de 26 de marzo de 2007  , de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social,  por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el desarrollo durante 2007, de determinadas actividades de
prevención correspondientes al ámbito de la Seguridad Social y se fija el importe para su financiación

 Resolución de 2 de abril  de 2007  ,  de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en desarrollo
de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en
el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales

 Real  Decreto  597/2007  ,  de  4  de  mayo,  sobre  publicación  de  las  sanciones  por
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales

 Orden  PRE/1648/2007  ,  de  7  de  junio,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  VI  del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero

 Ley 20/2007  , de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo

 Real  Decreto  902/2007  ,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de
trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera

 Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo,  BOE  16  i  17  març
1971,rectificacions 6 abril. Ordre de 9/3/1971.

 Ordre de 25 d’agost de 1940, Ministerio de Trabajo BOE 29 d’agost, Normes per il·luminació
de centres de treballs.

 Ordre  de  30  de  juliol,  Ministerio  de  Trabajo  BOE  28  d’agost.  Ordenanza  de  Trabajo  per
Indústries de producció, transformació, transport, transmissió, i distribució d’Energia Elèctrica.

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/jornadas_carret.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/est_aut.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_pp_mod3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/sancionesPRL.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/act_Mut07.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/encomienda.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/Lequal.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/parteEP.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/mutuas_sicoss.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cuadro.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/act_prevSS.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/L32subcont.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/ley_sae.htm
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 Ordre  de  23  de  febrer  de  1940,  Ministerio  de  Industria,  Instrucciones  y  Reglamentos  per
Instal·lació i funsionament de centrals, línies i estacions transformadores.

 Ordre  de  20  de  setembre  de  1973,  nº  2413/76,  Ministerio  de  Industria  BOE  9  d’octubre
Reglamento Electrotècnico de Baixa Tensió.

 Ordre  de  32  d’octubre  de  1973,  Ministerio  de  Industria,  BOE  27,28,29,  i  31  desembre  ,
Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 Ordre  de  19  de  desembre  de  1977,  Ministerio  de  Industria,  BOE  26  de  gener  de  1978,
Modificació Instruccions complementàries del Reglamento Electrotècnco de Baixa Tensió.

 Decret de 31 de març de 1944, Ministerio de Trabajo, BOE 11 d’abril. Text refós del llibre II de la
Llei sobre Contractes de Treball.

 Decret de 26 de juliol de 1957, Ministerio de Trabajo, BOE de 25 d’agost , recitificació de 5 de
setembre. Fixa els treballs prohibits.

 Llei de 8 d’abril de 1976, Jefatura de Estado,. BOE 21 d’abril. Relacions laborals. 

 Llei de 26 de juliol de 1878, Ministerio de Gracia y Justicia , gaceta 28 de juliol, prohibició
d’exercicis perillosos executats per menors.

 Decret de 29 d’abril de 1924, Presidència , Gaceta de 13 de maig. Autoritza al govern per
ratificar els projectes de Convenis Internacionals, referents al treball de dones i menors.

 Conveni de 26 de juny, nº 1978. Edat mínima de admissió al treball.

 Conveni de 9 d’octubre de 1976, nº 77, ratificat per Instrumento 8 d’abril de 1971, Jefatura
del Estado, BOE 22 de maig de 1972. Examen mèdic d’aptitud pel treball dels menors en la indústria.

 Decret de 2 de juny de 1960, nº 1156/60, Ministerio de Trabajo, BOE 23 de juny, Prohibició en
treballs nocturns a menors de 18 anys.

 Plan Nacional de Higiene en el Trabajo, OM 9/3/71, BOE 11/3/71.

 Comités de Seguridad e_Higiene en el trabajo. Decret 432/71 de 11/3/71, BOE 16/3/71

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21/11/59, BOE 27/11/59.

 Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de març, BOE 14/3/80.

 Homologació de mitjans de protecció de persónal dels treballadors, OM 17/5/74, BOE 29/5/74

 Regulació de la jornada de treball,  jornades especial  i  descans,  Real Decreto 28 de juliol
1983, nº 2001/1983.

 Normes reglamentaries sobre cinturons de seguretat, resolució de 25 de novembre de 1982,
Ministerio de Trabajo, BOE 14 de desembre de 1982.

 Conveni Col·lectiu Provincial.

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la  Industria  de la  Construcció,  OM 29/5/52,  BOE
15/6/52.

 Obligatorietat  de  la  inclusió  d’un  Estatuto  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  en  els
projectes d’edificació i obres públiques, Real Decreto 555/1986, 21/2/86, BOE 21/3/86.

 Presentació d’un estudi de Seguretat i Salut en els projectes de construcció segons cada cas,
Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, BOE 25/10/97.
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4.     CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tot el material de protecció personal o col·lectiva, tindran fixats un període de vida, rebitjant-los sempre que
el  superin.  A  més  s’ha de comprovar  que duguin  el  segell  CE,  i  el  manual  d’instruccions  de les  eines  i
maquinària.

Quan  el  sistemes  de  treball  comportin  un  desgast  més  accentuat  dels  útils  es  substituiran  quan  mostri
símptomes de deterirament, independentment del període de vida.

PROTECCIONS PERSONALS

La directiva corresponent – marca CE 

En cas que no existeixi una Normativa d’Homologació, es requerirà un segell de qualitat que garantitzi les
prestacions de l’útil.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

1. Xarxes horitzontals

Es col·locaran per protegir la caiguda del personal i de material a la zona de la coberta inclinada en la fase
de col·locació de les plaques de fibrociment.

2. Baranes

Les baranes seràn els elemenst de protecció dels perímetres de les plantes. Tindràn la suficient resistència per
tal de garantir la retenció de les persones i dels objectes. Disposaran de sòcol, d’un travesser a una alçada
mínima de 90 cm. i un element intermig.

3. Cables de subjecció del cinturó de seguretat

Resistiràn l’esforç pel qual han d’estar sotmesos, d’acord amb la seva funció protectora.

4. Plataforma de treball

Faran com a mínim 1,50 cm. d’amplada i les que essituin a més de 2,00 metres d’alçada, respecte del terra,
disposaran de barana de 90 cm., d’alçada amb travesser intermig i sòcol.

5. Escales de mà

Disposaràn de sabates antilliscants i sobresurtiran 1 metre per sobre de la superficie a superar.

6. Extintors

Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament.

7. Senyals

S’adequaran a la normativa vigent

8. Interruptors diferencials i post a terra

La sensibilitat dels interruptors diferencials serà: per la il·luminació de 30 mA.; i per la força de 30 mA.

La resistència de les  preses de terra no serà superior  a la que garanteixi,  d’acord amb la sensibilitat  del
diferencial, la tensió màxima de 24 V.

9. Tolves d’evaquació de residus
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Estaran ben ancorades per evitar la seva caiguda per desplom, i en el darrer tram és convenient col·locar-hi
una lona per evitar núvols de pols.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

Servei Tècnic de Seguretat i salut

L’empresa constructora disposarà de l’assessorament tècnic en Seguretat i Salut.

Servei Metge

L’empresa constructora disposarà d’un servei metge, propi o mancomunat.

INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el que hi falti.

COM ES FA L’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

S'entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o
fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones.
En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina.
Així,  també  es  considera  centre  de  treball  l'indret  on  es  fa  un  muntatge  o  una  construcció.

L'obligació de comunicar l'obertura del centre de treball o la represa d'activitats correspon a l'empresari, sigui
quina  sigui  l'activitat  que  s'hi  duu  a  terme.

Les  empreses  que  procedeixin  a  l'obertura  d'un  centre  de  treball  o  reprenguin  les  activitats  després
d'alteracions,  ampliacions  o  transformacions  importants,  han  de  comunicar-ho  al  Servei  Territorial
corresponent  del  Departament  de  Treball  o  a  les  Oficines  de  Gestió  Empresarials  (OGE).

Atès  que la comunicació  afecta el  centre de treball,  si  una empresa en té més d'un,  ha de fer  tantes
comunicacions  com  centres  de  treball  tingui.  

Si són obres de construcció cal adjuntar el pla de seguretat i salut en el treball i la documentació d'aprovació
del Pla de seguretat i salut en el treball per part del coordinador de seguretat en fase d'execució i si es tracta
d'activitats amb incidència ambiental (sotmeses al règim d'autorització, llicència o comunicació ambiental)
cal  adjuntar-hi  el  projecte  tècnic  i  la  memòria  descriptiva  de  les  característiques  d'aquesta  activitat.  

La comunicació d'obertura, el Pla de seguretat i l'aprovació del Pla feta pel coordinador de seguretat han
d'estar a l'obra. 

LLIBRE SUBCONTRACTACIÓ ACTUALITZAT A OBRA

El requisit  de compliment del llibre de subcontractació està regulat per la “Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción”., de la qual s’adjunten els articles 5 i 8 on s’especifica
l’escala de la subcontractació i  la documentació que es requereix.  Aquest llibre ha de romandre a
l’obra sempre i estar actualitzat.

Artículo 5. Régimen de la subcontratación.

La  subcontratación,  como  forma  de  organización  productiva,  no  podrá  ser  limitada,  salvo  en  las
condiciones y en los supuestos previstos en esta Ley.

1. Con carácter  general,  el  régimen de la subcontratación en el  sector  de la construcción será el
siguiente:
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2. El  promotor  podrá  contratar  directamente  con  cuantos  contratistas  estime  oportuno  ya  sean
personas físicas o jurídicas.

3. El  contratista  podrá  contratar  con  las  empresas  subcontratistas  o  trabajadores  autónomos  la
ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor.

4. El  primer  y  segundo  subcontratistas  podrán  subcontratar  la  ejecución  de  los  trabajos  que,

respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la  letra f) del presente
apartado.

5. El  tercer  subcontratista  no  podrá  subcontratar  los  trabajos  que  hubiera  contratado  con  otro
subcontratista o trabajador autónomo.

6. El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas
subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.

7. Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva puesta
en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose
por tal  la  que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos  de trabajo
propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el
apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras
empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos debidamente justificados,
por  exigencias  de  especialización  de  los  trabajos,  complicaciones  técnicas  de  la  producción  o
circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la obra,
fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación de alguna parte de la obra con
terceros, excepcionalmente se podrá extender la subcontratación establecida en el apartado anterior
en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y la

causa o causas motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación al que se refiere el artículo 7
de esta Ley.

No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo anterior en los

supuestos  contemplados  en  las  letras  e) y  f) del  apartado  anterior,  salvo  que  la  circunstancia
motivadora sea la de fuerza mayor.

El  contratista  deberá  poner  en  conocimiento  del  coordinador  de  seguridad  y  salud  y  de  los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su
contrato  que  figuren  relacionados  en  el  Libro  de  Subcontratación  la  subcontratación  excepcional
prevista en el apartado anterior.

Asimismo,  deberá  poner  en  conocimiento  de  la  autoridad  laboral  competente  la  indicada
subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su
aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de
la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

Artículo 8. Documentación de la subcontratación.

En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, cada contratista deberá
disponer de un Libro de Subcontratación.

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en
una  determinada  obra  con  empresas  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos,  su  nivel  de
subcontratación y empresa comitente,  el  objeto de su contrato,  la identificación de la persona que
ejerce  las  facultades  de  organización  y  dirección  de  cada  subcontratista  y,  en  su  caso,  de  los
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del
plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como
las  instrucciones  elaboradas  por  el  coordinador  de  seguridad  y  salud  para  marcar  la  dinámica  y
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección
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facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el  artículo
5.3 de esta Ley.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el  promotor,  la dirección facultativa,  el  coordinador de
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes
en  la  obra,  los  técnicos  de  prevención,  los  delegados  de  prevención,  la  autoridad  laboral  y  los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la
obra.

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la
maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones del Libro de Subcontratación al que se refiere el

apartado  1,  en  cuanto  a  su  régimen  de  habilitación,  por  la  autoridad  laboral  autonómica
competente, así como el contenido y obligaciones y derechos derivados del mismo, al tiempo que se
procederá  a  una  revisión  de  las  distintas  obligaciones  documentales  aplicables  a  las  obras  de
construcción con objeto de lograr su unificación y simplificación.

INFORMACIÓ

En pla de seguretat s’adjunta com annex un manual per la informació dels treballadors, no obstant això cal
que tothom sigui coneixedor del contingut del pla de seguretat ja que és on s’informa des riscos i les mesures
(més concretament en l’Annex 1), així com de molt altres paràmetres a tenir en compte – riscos a tercers,
gestió dels treballadors,...

LLIBRE D’EMERGÈNCIA

Els plànols de ruta d’emergència i evaquació així com el llistat de telèfons d’emergència es localitzen a la
part inicial del pla de seguretat i han d’estar de forma visible a l’obra.

PLA DE SEGURETAT I SALUT

El  contractista està obligat a redactar un Pla de seguretat i  Salut,  adaptat a aquest Estudi amb els  seus
mitjans i sistemes constructius, que ha de rebre el vist-i-plau de la Direcció Facultativa, i el Coordinador de
Seguretat i salut de l’obra.
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DETALLS

TANQUES D'OBRA:



PLA DE SEGURETAT

SENYALITZACIÓ:
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MARCATGE CE:
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EQUPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:



PLA DE SEGURETAT

RASES - PERSPECTIVA I DETALL:



PLA DE SEGURETAT

MANUAL DE FORMACIÓ PELS TREBALLADORS
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 EL ORDEN EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS DE TRABAJO

1. El  orden es  un factor  esencial  de
seguridad.

2. Mantened los accesos y los pasos
sin objetos.

Almacenad correctamente los 
materiales con el fin de evitar 
accidentes.

Mantened en orden las zonas 
de trabajo: los materiales bien 
colocados, los pasos sin 
objetos, pues así evitareis las 
caidas, los patinazos,...

Los agujeros que estén en el 
suelo deben estar 
correctamente protegidos.

Separad los residuos y los 
materiales combustibles, antes 
de soldar o cortar, de esta 
forma disminuye el riesgo de 
incendio.

No tirar nada des de una zona 
de trabajo elevada pues 
podríamos herir a nuestros 
compañeros 
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Tirar arena sobre las
manchas de aceite
o si hiela.

Apilar bien todos 
los trozos de 
madera y los 
tablones. Después 
arrancar las 
puntas. Así se 
evitan pinchazos.

Iluminar y proveer 
de protección los 
locales y accesos.
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LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ESTOS  EQUIPOS  ESTÁN  DISEÑADOS  PARA
NUESTRA PROTECCIÓN.
Llevarlos  es  una  medida  eficaz  de
protección.
Permite evitar  accidentes en la cabeza,
las manos, los pies,...

Ponerse las GAFAS DE 
PROTECCIÓN o las CARETAS, 
evita que salten a los ojos 
chispas, líquidos corrosivos, ...

Debe ponerse la MASCARETA 
ANTIPOLVO en los lugares con 
peligro de emanaciones 
nocivas. (GAS, POLVO, 
HUMO,...)

Llevar VESTIDOS  BIEN 
AJUSTADOS, sobretodo cerca 
de mecanismos en 
movimiento.

Utilizar las PROTECCIONES 
AUDITIVAS, en la obra y en el 
taller, para evitar que el ruido 
ensordezca.



PLA DE SEGURETAT

NO llevar el traje sucio de 
ACEITE O GRASA durante 
faenas de SOLDADURA O 
CORTE, pues las chispas 
podrían encenderlo.

PONEOS EL CASCO:

EN CUALQUIER LUGAR
PARA TODO TIPO DE TRABAJO

PUEDE  EVITAROS  HERIDAS  POR  LA  CAÍDA  DE
OBJETOS.

Calzar ZAPATOS O BOTAS DE 
SEGURIDAD, con suela y 
puntera de acero, para evitar:

- Pinchazos
- Aplastamientos

1. Ponerse los GUANTES para evitar:
- Problemas en la piel
- Pinchazos
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 LAS ESCALERAS
EL MAL ESTADO Y EL MAL USO DE LAS ESCALERAS AÚN

     PROVOCAN MUCHOS ACCIDENTES.
UTILIZAR, solamente, LAS ESCALERAS EN BUEN ESTADO.

Las ESCALERAS dañadas en los 
PELDAÑOS se sustituirán por 
unas de nuevas.

Las ESCALERAS deberán 
superar en 1 METRO, como 
mínimo, la altura que se quiera 
alcanzar.

Colocar las ESCALERAS sobre 
una BASE SÓLIDA Y FIJA, de 
manera que no pueda patinar 
o tumbarse.

NO usa las ESCALERAS como 
base de BASTIDA, PLATAFORMA 
DE TRABAJO O PASSARELA.

Atar las dos PIERNAS de las 
ESCALERAS de PINTOR, para 
evitar que se abran.
NO SUBIR NUNCA HASTA EL 
ÚLTIMO ESCALÓN.

Las ESCALERAS 
TELESCÓPICAS deben 
solaparse como mínimo 
1METRO = 5 ESCALONES.
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 LOS ANDAMIOS

1. Los ANDAMIOS tienen que montarse y desmontarse con mucha 
precaución, por lo que requieren PERSONAL QUALIFICADO.

2. Se sujetarán en lugares SEGUROS de la CONSTRUCCIÓN.

3. Serán SÓLIDAS, RESISTENTES y presentarán las GARANTÍAS necesarias 
para impedir la CAÍDA de PERSONAS, MATERIAL y HERRAMIENTAS.

4. TODA PERSONA DE LA OBRA estará ALERTA del BUEN ESTADO del 
ANDAMIO.

5. USAR MATERIAL ADECUADO y de BUENA CALIDAD para la formación de
los ANDAMIOS.

6. Durante el montage y desmontage del ANDAMIO controlar que no 
haya nadie DEBAJO. Hacer USO del EQUIPO de PROTECCIÓN CONTRA 
CAÍDAS.

7. NO UTILIZAR NINGUN ANDAMIO SI NO ESTÁ COMPLETAMENTE 
MONTADO.

8. Los ANDAMIOS cargarán 
sobre UN SUELO FIRME y 
UNA SUPERFÍCIE PLANA y 
RESISTENTE ( ej: madera), 
NUNCA sobre cajas, 
ladrillos,...

9. Los TABLONES de las 
PLATAFORMAS DE TRABAJO 
serán FUERTES, y estarán 
BIEN JUNTOS. 

10. No deben haber 
OBSTÁCULOS en la 
PLATAFORMA DE TRABAJO.

11. La separación de la
PLATAFORMA DE 
TRABAJO será la 
MENOR POSIBLE.

12. Si la separación es 
mayor de 20 cm se 
colocará una 
BARANDILLA 

13. SÓLO USAR los 
sistemas seguros 
para subir a una 
PLATAFORMA DE 
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ADICIONAL. TRABAJO.

14. COMPROVAR el estado de los ANDAMIOS, especialmente si: 
 han estado algún tiempo en DESUSO
 después de una TORMENTA. 

15. SOBRETODO, comprovar el estado de los ANCLAGES y las 
UNIONES.

16. Para evitar caídas por resvalazos:
 QUITAR LA NIEVE de la PLATAFORMA y los 

ACCESOS.
 SI HIELA, TIRAR ARENA O SIMILAR.

17. NO SALTAR ENCIMA DE 
UNA PLATAFORMA

18. NO CARGAR DE FORMA 
EXAGERADA UNA 
PLATAFORMA. REPARTIR EL 
PESO.

19. Los ANDAMIOS MÓBILES se 
moberán en el sentido de la
LONGITUD.

20. Antes de cualquier 
desplazamiento comprovar 
que no haya objetos en la 
misma.

21. Antes de SUBIR al ANDAMIO, 
se BLOQUEARÁN LAS 
RUEDAS, y si es preciso se 
colocarán los 
ESTABILIZADORES.
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ENTIBACIONES

TENER CUIDADO CON LOS DESPRENDIMIENTOS DE TIERRA CUANDO 
SE TRABAJA DENTRO DE UNA ZANJO O POZO.

LOS ACCIDENTES MÁS COMUNES SON:

 ASFIXIA
 APLASTAMIENTO

NO entrar en una zanja que NO 
esté PROTEGIDA, pese a ser 
para atirantarla.

SEPARAR, mediante una 
DISTANCIA PRUDENCIAL, los 
materiales de las ZANJAS.

La PROTECCIÓN de las ZANJAS 
debe ELEVARSE por encima de 
la cota más alta del terreno, 
para evitar la CAÍDA DE 
MATERIAL en el interior.
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  MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

SOLO el PERSONAL CALIFICADO hará USO y MANTENIMIENTO 
de las siguientes MÁQUINAS:

 PARA TRABAJAR MATERIALES (madera o acero)
 PARA SOLDAR
 PARA CORTAR
 HORMIGONERAS
 GRUAS
 EXCAVADORAS
 ...

SE RESPETARÁN LAS INTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE 
CUALQUIER TIPO DE HERRAMIENTA O MAQUINÁRIA.

NO COGER NADA QUE PESE MÁS QUE 
EL PESO MÁXIMO PREVISTO EN LA 
MAQUINÁRIA.

ATAR EL MATERIAL HACIENDO USO DE 
LAS INSTRUCCIONES Y MEDIANTE EL 
MATERIAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE 
LA CARGA.

ATAR bien estrechas las PIEZAS 
LARGAS y PUNTEAGUDAS (planchas, 
hierros de las armaduras) para que no 
se SEPAREN durante el traslado.

COMPROBAR EL BUEN ESTADO DE LAS 
CUERDAS, CADENAS, BRAGAS, 
GANCHOS,...

NO COLOCARSE BAJO EL RADIO DE ACCIÓN DE
LA  MAQUINÁRIA  DE  EXCAVACIÓN  Y  LA  DE
ELEVACIÓN.

PROHIBIDO EL 
TRANSPORTE DE 
PERSONAS.
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LA MAQUINÁRIA DEBE ESTAR EN POSICIÓN DE  PARADA ANTES DE 
LIMPIARLAS O DE QUALQUIER OTRO TIPO DE MANTENIMIENTO.

ASSEGURARSE QUE LA MAQUINARIA NO PUEDE PONERSE EN 
FUNCIONAMIENTO DURANTE SU MANTENIMIENTO.

NO UTILIZAR MAQUINARIA O HERRAMIENTAS CON DEFECTOS QUE 
AFECTEN SU SEGURIDAD. 

TODAS LAS REPARACIONES LAS HARÁN GENTE 
COMPETENTE Y PREPARADA PARA LLEVARLO A CABO.

Utilizar los DISPOSITIVOS
de PROTECCIÓN. No 
quitarlos NUNCA.

SI LLUEVE NO UTILIZAR 
NINGUNA HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA PORTÁTIL AL 
EXTERIOR.

PROTEGER las ARISTAS 
VIVAS para que no 
rompan las CUERDAS, 
BRAGAS o CADENAS.

NO utilizar NUNGUNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA PORTÁTIL que haya recibido algún 
GOLPE si no se ha COMPROVADO anteriormente por una PERSONA QUALIFICADA.

CONECTAR BIEN LAS HERRAMIENTAS A LAS BASES DE ALIMENTACIÓN.

NO HACER NUNCA REPARACIONES IMPROVISADAS EN NINGÚN TIPO DE MAQUINARIA, 
ENCHUFE O BASE DE ENCHUFE: QUE LO HAGA EL ESPECIALISTA.
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 CARGA MANUAL

1. El TRANSPORTE A MANO se realizará de 
manera que el CUERPO esté en una 
buena disposición, con el fin de evitar 
ACCIDENTES:
- HERIDAS en las manos, los pies, la cabeza.
- LESIONES en la COLUMNA VERTEBRAL.

2. UTILIZAR MEDIOS DE  PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 GUANTES, para evitar cortes,...
 ZAPATOS o BOTAS DE SEGURIDAD 

para evitar pisotones,...
 CASCO para evitar golpes en la 

cabeza,...

3. OBSERVAR, antes de hacer un 
TRANSPORTE A MANO, si algo 
ENTORPECE el camino a tomar.

4. NO LEVANTAR NADA 
ENCORBANDO LA ESPALDA.

5. PARA LEVANTAR UNA CARGA:
- Poner un pie a cada lado de la 

carga y agacharse con la espalda 
bien derecha.

- Utilizar los músculos de las 
piernas, y con los brazos 
estirados, elevar la carga 
conla espalda bien derecha.

6. NO TRANSPORTAR ninguna 
carga a la ALTURA DE LOS 
OJOS (mala visibilidad, peligro de 
golpes,...)

7. Al transportar elementos largos 
VIGILAR si se puede dar un GOLPE  
a alguien por el camino.
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  INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SOLAMENTE UN LAMPISTA ACREDITADO
      PUEDE INSTALAR, MODIFICAR, REPARAR I 
      MANTENER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
NO  MODIFICAR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
SIN AUTORIZACIÓN
FRENTE A CUALQUIER ANOMALÍA AVISAR A 
VUESTRO GEFE O AL ELECTRICISTA RESPONSABLE.

Para evitar el PELIGRO de ELECTROCUTACIÓN, 
comprobar el estado de las máquinas portátiles, 
así como de los CABLES de ALIMENTACIÓN y los 
ENCHUFES.

EVITAR LOS ROCES ENTRE LOS CABLES Y LAS 
ARISTAS VIVAS.
El AISLAMIENTO de los cables son una GARANTÍA 
DE PROTECCIÓN, por eso es importante su 
mantenimiento.
USAR ENCHUFES y BASES DE ENCHUFES 
NORMALIZADOS.

Para DESCONECTAR un ENCHUFE  del CABLE sinó 
de la CLAVIJA.

UTILIZAR SOLAMENTELUCES PORTÁTILES 
REGLAMENTÁRIAS.

En el caso de trabajar cerca de LÍNEAS 
ELÉCTRICAS AÉREAS o CABLES ENTERRADOS, 
RESPETAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.
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ACTUACIONES  EN CASO DE
ACCIDENTE

ACCIDENTES, LESIONES
LEVES

1. AVISAR A VUESTRO GEFE

2. QUE OS CUREN DE INMEDIATO, 
aunque parezca poco 
importante.

ACCIDENTES, LESIONES
GRAVES

1. AVISAR A VUESTRO GEFE I AL 
SOCORRISTA DE LA OBRA.

2. NO MEVER LA VÍCTIMA.

3. NO DAR DE BEBER A LA VÍCTIMA.

4. APARTAR A LA GENTE.

5. TAPAR LA VÍCTIMA.

6. SI HA SIDO DEBIDOA UNA 
ELECTROCUCIÓN NO TOCAR LA 
VÍCTIMA, CORTAR LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA I DESPUÉS HACER LA 
RESPIRACIÓN ARTIFICIAL.
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