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RESUM SUMMARY 

Aquest projecte de fi de grau té com a 

finalitat l’elaboració d’un Handbook per 

consultar de forma ràpida i senzilla les 

proteccions col·lectives que el mercat ens 

ofereix i les seves característiques. 

També es fa una esmena general al que 

són els riscos, quines proteccions 

col·lectives existeixen amb un resum de les 

seves principals característiques i quines 

són les fases constructives d’una obra. 

En cadascuna de les proteccions 

col·lectives descrites es farà esmena de la 

norma específica que la regeix així com les 

característiques generals i mínimes que 

s’haurien de requerir a cada protecció. 

Paral·lelament també hi haurà un capítol on 

es farà un llistat de tota la normativa 

emprada en el projecte. Tota la normativa 

llistada està actualitzada i verificada la seva 

vigència. 

Desprès també tindrem una ressenya de 

les empreses que estan al mercat oferint 

equips de protecció col·lectiva i un annex 

amb els catàlegs consultats per a la 

realització del Handbook. 

Cal dir també que totes les empreses que 

apareixen en el Handbook tenen fàbriques 

o si més no, subministren els seus 

productes a l’àrea de Catalunya. 

La forma d’utilització del handbook es farà 

a partir dels quadres de la memòria que 

estaran en el manual com a índex i es 

The objective of my Final Project Degree is 

to develop a Handbook to consult quickly 

and easily collective protections that the 

market offers us and their characteristics. 

 We can also find a brief explanation of what 

are the risks, which collective protection 

exist with a summary of their main 

characteristics, and which are the building 

phases.   

Of each explained collective protection we 

will cite the specific regulation that indicates 

the general and minimums characteristics 

required for each protection. 

Later, there is a chapter where can find all 

the laws, orders, degrees and regulations 

used at this project. We make sure that 

these regulations are recent and verified. 

On another hand, we have a list of 

companies that are in the market offering 

collective protection equipment and an 

annex with the catalogs I have consulted for 

do that project.  

These companies have industries and 

supplies the products in the area of 

Catalonia. 

The usage of the handbook will be doing 

with the tables of the memory. This tables 

will be in the manual such an index page 

and also will be referenced. 

I conclude the summary doing a brief 

comment on the market of collective 

protection and construction in general. We 
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podrà consultar la pàgina referenciada. 

Conclourem el resum fent una petita 

observació sobre el mercat de les 

proteccions col·lectives i el de la 

construcció en general. Hem de tenir en 

compte que el mercat evoluciona i 

apareixen nous materials i noves tècniques 

que poden ser millors o pitjors, més cares o 

més barates, però com a mínim sempre 

tindrem que exigir el marcat CE per 

assegurar-nos que si s’utilitza bé, no hauria 

de suposar cap problema. 

 

consider that the market evolves and new 

materials appear and new techniques that 

may be better or worse, more expensive or 

cheaper, but at least we will always require 

the CE marked to ensure that if used well 

should not be any problem. 
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1. Introducció al PFG Introduction to PFG 

La construcció, i en particular l’edificació, 

és un sector que dóna feina a un gran 

nombre de persones ja que en el procés 

d’execució d’una obra intervenen moltes 

empreses, bé siguin de fonaments, 

instal·lacions, cobertes, etc. Per tant, 

l’edificació fa moure de manera molt 

significativa el mercat amb les 

conseqüències que això comporta. Un clar 

exemple d’això és el moment de crisi 

actual, que ha fet baixar el volum de 

construcció de manera notable i això a fet 

desaparèixer nombrosos industrials que 

vivien de les obres. 

Tot i això, segueix aportant un gran volum 

de feina, cosa que es tradueix en 

treballadors per a l’obra. Aquests 

treballadors que estan cada dia a l’obra, 

amb coneixement o sense, es troben 

exposats a nombrosos riscos que poden 

acabar en accidents laborals. 

Per aquest motiu el tema de la seguretat i 

salut a l’obra ha cobrat una gran 

importància en els darrers anys, amb 

l’aparició de nombroses normes i 

actualitzacions de les anteriors, amb la 

finalitat de reduir, i si fos possible, evitar 

tots els accidents laborals. 

Totes les empreses i els seus operaris 

saben que a l’obra s’han de complir 

mesures de seguretat, però el problema és 

quines s’han d’utilitzar i en quin moment. 

Si ens posem en el lloc d’un empresari que 

The construction, particular the building, is a 

sector that employs a lot of people because 

in the process of execution to do building are 

many companies involved. Companies of 

structures, installations, decks, etc.  

Therefore, the influences of building on 

market are very significative. An example of 

that is the current crisis. The crisis has sent 

down the construction significantly, and 

many industrial from building, disappears. 

However, it continues to be a huge 

workload, which translates into workers for 

the work. These workers are in the 

construction every day, with or without 

knowledge, of the numerous risks that can 

end in work accidents. 

For this reason the theme of the safety work 

has gained great importance in recent years 

with the emergence of numerous rules and 

updates for the previous order to reduce and 

if possible, avoid all work accidents. 

All companies and their workers know that at 

work must meet security measures, but the 

problem is what to use and when. 

If we are at the site of an employer that must 

enter a work to do a certain job, we should 

ask: What should I do? Which protection is 

needed? Which is correct? These are 

questions that the employer can make and 

that he shouldn’t have specific knowledge to 

give a clear and reasoned response. 

If the employer enters into a phase which 

there is still no preventive measures placed, 
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ha d’entrar a una obra a fer una 

determinada tasca, ens hauríem de 

preguntar: Què he de fer? Quines 

proteccions hi ha d’haver? Les que hi ha 

són correctes? Tot això són preguntes que 

es pot fer l’empresari i que ell no ha de 

disposar de coneixements específics per 

donar una resposta clara i argumentada. 

I si aquest empresari entra en una fase en 

la que encara no hi ha les mesures 

preventives col·locades, quines ha de 

posar? Quina li dóna la millor relació de 

qualitat / preu?  

Avui en dia el que busca tot empresari és 

un bon material a un preu millor i, a més a 

més, sense tenir moltes dificultats a l’hora 

de trobar una empresa que li subministri el 

material preventiu sol·licitat. 

Finalment i seguint el fil de la frase de 

l’anterior paràgraf, es fa una pregunta 

resum: 

I si un empresari pogués saber en 5 minuts 

quina protecció necessita i on trobar-la? 

what will he need? Who gives you the best 

quality / price? 

Today, all the employees are looking for a 

good material for a better price, and also, 

without many difficulties to find a company 

that furnish the requested material. 

Finally, following the thread of the previous 

sentence paragraph, we do a summary 

question: 

And if an employer can find, in 5 minutes, 

the protection requested and where to find 

it? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7HANDBOOK D’EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA PER TREBALLS EN L’EDIFICACIÓ (I) 

1.1. Objectius  del  Handbook Handbook objectives 

Com ja hem explicat al resum, aquest 

projecte és un Handbook de proteccions 

col·lectives i el seu objectiu principal és fer 

que la qüestió plantejada a la introducció 

no es quedi allà sinó que es materialitzi. 

Resumint, l’objectiu principal és elaborar 
un Handbook de proteccions col·lectives 
que sigui de fàcil, ràpida i clara la seva 
consulta, tant per a l’empresa com per a 

qualsevol operari que vulgui trobar una 

empresa que li subministri un material de 

protecció col·lectiva determinat i saber a 

quin preu i on trobar el subministrador. 

Si més no, també hi ha uns objectius 

secundaris que es descriuen a continuació: 

 Identificar les fases constructives de 

l’execució d’un edifici. 

 Identificar els riscos que comporta 

cada fase. 

 Assignar a cada risc una protecció 

col·lectiva 

 Fer una recerca d’empreses 

subministradores d’elements de 

protecció col·lectiva. 

Cal dir que els objectius secundaris són els 

que s’hauran de seguir per aconseguir 

l’objectiu principal d’aquest PFG. 

As we explained in the summary, this project 

is a collective protections Handbook and its 

main goal is to make the issue raised in the 

introduction will not remain there. The 

question is going to be materialized. 

In summary, the main objective is to do a 

Handbook of collective protections that 

give a response easy, quick and clear 

your question, both for the company such for 

any worker that is looking for a company that 

furnishes a collective protection equipment, 

and know at what price and where to find the 

supplier. 

Also, there are some secondary objectives 

that are described below: 

 Identify the building phases of the 

implementation of a building. 

 Identify the risks that each phase. 

 Assign each risk to a collective 

protection 

 Do a search for companies providing 

elements of collective protection. 

Needless to say that we have to achieve the 

secondary objectives to follow the main 

objective of this PFG. 

 

 



 

8  HANDBOOK D’EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA PER TREBALLS EN L’EDIFICACIÓ (I) 

1.2. Estructuració del PFG-Handbook  PFG-Handbook structure 

Aquest PFG consta de dos llibres separats, 

un primer llibre amb la memòria del 

projecte i un segon llibre amb el Handbook 

que és l’eina de consulta per a l’empresari. 

La memòria te tres parts diferenciades: 

1. Descripció general de les fases 

constructives, riscos, proteccions 

col·lectives existents i oficis de la 

construcció. 

2. Realització d’un quadre que uneix 

els oficis amb els riscos de cada 

fase constructiva per tal de trobar la 

protecció col·lectiva més adient. 

3. Mostrar unes conclusions i una sèrie 

de catàlegs que hauran servit per 

confeccionar el projecte. 

El segon llibre, el Handbook, constarà de 

dues parts: 

1. Unes taules que serviran per: 

identificar la protecció col·lectiva a 

partir del risc, ofici i fase 

constructiva (la mateixa de la 

memòria) i per fer d’índex del 

Handbook. 

2. Llistat d’empreses, preus i 

localització d’aquestes per a 

cadascuna de les proteccions 

col·lectives descrites a la memòria. 

 

This PFG consists of two separate books, a 

memory book with and a second book with 

the Handbook that is the query tool for 

employees. 

The report has three parts: 

1. Overview of the construction phases, 

risks and collective protections 

existing in construction. 

2. Making a table that connects works 

and risks of each construction phase 

to find the most appropriate collective 

protection. 

3. Show conclusions and a series of 

catalogs that have helped make the 

project. 

The second book, the Handbook, consist of 

two parts: 

1. Tables that serve to: identify the 

collective protection from a risk, work 

and construction phase (the same 

that memory) and to make an index. 

2. List of companies, prices and location 

for each of these collective 

protections described in the memory. 
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2. Riscos 

Un risc és tota aquella situació o acte que pugui posar en perill la integritat d’una persona. 

En el sector de la construcció els riscos s’han de prevenir, i en cas que això no sigui 

possible, es prendran mesures de protecció,  primer col·lectives i desprès individuals. 

El procés d’actuació en front a un risc es mostra en el següent esquema, que si es segueix 

donant una resposta curta, arribem a controlar el risc: 
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Per identificar i avaluar un risc hi ha moltes maneres o procediments, a continuació es 

mostraran dos quadres que serveixen per avaluar riscos i estan promulgats per la 

Generalitat de Catalunya: 
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La Generalitat de Catalunya ens fa un llistat de 30 riscos per avaluar en les taules anteriors, 

que són els següents: 

01. Caiguda de persones a diferent nivell 

02. Caiguda de persones al mateix nivell 

03. Caiguda d’objectes per desplom 

04. Caiguda d’objectes per manipulació 

05. Caiguda d’objectes despresos 

06. Trepitjades sobre objectes 

07. Xocs contra objectes immòbils 

08. Contactes amb elements mòbils de la 
màquina 

09. Cops per objectes o eines 

10. Projecció de fragments o partícules 

11. Atrapaments per o entre objectes 

12. Atrapaments per bolcada de màquines 

13. Sobreesforços 

14. Exposició a temperatures extremes 

15. Contactes tèrmics 

16. Contactes elèctrics 

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

18. Contactes amb substàncies càustiques / 
corrosives 

19. Exposició a radiacions 

20. Explosions 

21. Incendis 

22. Causats per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs amb o contra 
vehicles 

24. Accidents de trànsit 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) 

26. Altres 

27. Malalties causades per agents químics 

28. Malalties causades per agents físics 

29. Malalties causades per agents biològics 

30. Malalties causades per altres circumstàncies 
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3. Fases constructives i Oficis 

3.1. Fases constructives 

Són les diferents etapes en les que podríem dividir una obra per tal de poder estructurar a 

tots els nivells (material, pressupost, econòmic...) la seva execució.  

A continuació veurem una relació de les principals fases d’obra: 

3.1.1. Deconstrucció i replanteig del terreny 

L’objectiu d’aquesta fase és realitzar l’enderroc de la construcció existent, si n’hi hagués, i 

preparar el terreny per a la nova. 

3.1.2. Excavació  

Consisteix en fer el moviment de terres per poder realitzar al fonamentació. 

3.1.3. Fonamentació  

En aquesta fase es realitzarà la fonamentació que suportarà l’edifici i transmetrà les 

càrregues al terreny 

3.1.4. Estructura  

Recolzada sobre els fonaments, té la funció de suportar les càrregues de l’edifici 

3.1.5. Tancaments exteriors  

És aquella fase en la que es construeix l’evolvent de l’edifici. 

3.1.6. Cobertes  

En aquesta fase es construeix l’element que protegirà l’edifici per la seva part superior, bé 

sigui plana o inclinada. 

3.1.7. Instal·lacions 

És la fase en la que es realitzen tots els treballs d’electricitat, fontaneria, climatització, 

telecomunicacions, il·luminació, contra-incendis, gas i sanejament. 

3.1.8. Tancaments interiors  

És aquella fase en la que s’executen les divisions interiors, com poden ser els envans 

ceràmics, les parets de pladur, etc. 
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3.1.9. Paviments  

És la fase en la que es construeix la base horitzontal que serveix de recolzament de 

persones, animals o mobiliari. 

3.1.10. Revestiments  

És la fase en la que es construeix l’element que dóna protecció i acabat al suport. 

3.1.11. Acabats i fusteria 

En aquesta fase es construeixen tots els elements de fusteria, acabats tal com pintat, 

enguixat, etc. i es fan els repassos finals abans de l’entrega. 

 

3.2. Oficis 

És una activitat especialitzada del treball dins de la societat. En el meu projecte m’he 

recolzat en el llibre “Els Oficis i especialitats del sector de la Construcció. 327 opcions de 

treball” de l’Institut Gaudi de la Construcció. 
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4. Proteccions col·lectives 

Es podria definir com un element de seguretat que en protegeix un o diversos treballadors. 

La protecció col·lectiva és la primera que s'ha d'adoptar davant un risc, segons diu l'article 

15 de la LPRL 31/95 on es cita textualment: “Adoptar medidas que antepongan la seguridad 

col·lectiva a la individual”. 

 
4.1. Tanques 

Són uns elements que serveixen per delimitar o separar la zona de treball, d’acopi o l’edifici, 

per evitar riscos o simplement per ocultar l’obra.  

Principalment existeixen tres tipus de tanques per a l’obra: 

4.1.1. Tanques de contenció 

Són les habituals tanques grogues. El seu principal ús és delimitar zones de treball o d’acopi 

petites. Són de fàcil trasllat i econòmiques. 

Cal dir que cada vegada apareixen més tanques amb materials i colors que ja no són la 

típica esmentada abans, sinó que també es fabriquen amb poliestirè, PVC que redueixen 

notablement el seu pes. 

 

 
4.1.2. Tanques de peu de formigó 

Són tanques formades per una malla metàl·lica amb 2 tubs als 

extrems que s’introdueixen a uns peus de formigó per donar la 

estabilitat vertical. 

Donen un tancament més segur que les de contenció i 

normalment tanquen petites zones d’acopi de l’obra i l’acopi a 

l’exterior si es tracta d’una obra civil. 
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4.1.3. Tanques de tancament 

Són un sistema de tancament perimetral d’obres en 

execució que evita mostrar l’interior d’aquestes i el fàcil 

accés. 

Estan composades per panells metàl·lics units entre si per 

perfils en forma de S. 

 
4.2. Xarxes de seguretat 

És una xarxa suportada per una corda perimetral o altres elements de subjecció o 

combinació d'ells dissenyats per recollir persones que caiguin des d’una certa alçada. 

Les xarxes de seguretat es regeixen per la norma UNE EN 1263-1 

i UNE EN 1263-2, a aquestes se'ls dóna el segell quan compleixen 

els requisits establerts a la  norma. 

 
A més, les xarxes hauran de portar una etiqueta amb les indicacions següents: 

 Nom o marca del fabricant o importador. 

 Designació. 

 Número d'identificació. 

 Any i mes de fabricació de la xarxa. 

 Capacitat mínima d'absorció d'energia de la malla d'assaig. 

 Codi de l'article del fabricant. 

 Firma de l'organisme competent independent. 

 
La norma també ens defineix un sistema per nomenar les xarxes, aquest sistema es basa en 

els paràmetres següents: 

1. Denominació  Xarxa seguretat 

2. Número de Norma Europea  EN-1263.1 

3. Sistema de xarxa de seguretat  V, S, T, U 

4. Tipologia de xarxa  A1, A2, B1, B2 

5. Forma i dimensions de la malla en mm. 

6. Dimensions de la xarxa en m. 

7. Nivell de control de qualitat, si l’annex B s’aplica  A, M, B 

Un exemple seria: “Xarxa seguretat/EN-1263.1/S/A-2/Q90/10x20/M” 
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Es distingeixen quatre tipus de xarxes de seguretat, segons l'ús que es vagi a donar a la 

xarxa: 

 

4.2.1. Tipus "V" 

És una xarxa de Seguretat amb corda perimetral subjecta a un suport tipus forca. També 

s’anomena “xarxa tipus forca”. 

  

La normativa EN 1263 ens defineix una sèrie de paràmetres a l’hora de col·locar aquest 

tipus de xarxa, són els següents: 

• Les xarxes de seguretat han de ser instal·lades el més 

a prop possible per sota del nivell de treball, no havent 

de quedar el pla de treball a una alçada superior a 6 m 

(això correspon a una caiguda de 7 m), mesurats des 

del pla tangent a la cota inferior de la xarxa. 

• La cota mínima superior de la xarxa respecte al pla de 

treball serà 1 m. 

• L'ancoratge de la forca impedirà que la mateixa pugui 

girar, amb la finalitat d'evitar la variació de les 

condicions de recollida. 

• La xarxa s'instal·larà de tal manera que la bossa que 

formi mai superi el pla inferior del forjat on s'ancori. 

• Per a la unió de xarxes de seguretat s'utilitzaran cordes d'unió. La unió es realitzarà 

de tal manera que no existeixin distàncies, sense subjectar, majors a 100 mm dins de 

l'àrea de la xarxa, no estant permès l'encavalcat. 

• La xarxa s'ancorarà al forjat mitjançant la corda perimetral, com a màxim cada 50 cm. 

• Els pals tipus forca estaran separats com a màxim 5 m 
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4.2.2. Tipus "S" 

És una xarxa de Seguretat amb corda perimetral per cobrir buits horitzontals. També 

s’anomena “xarxa horitzontal”. 

 
 

Pel muntatge d’aquest tipus de xarxes s’haurà de tenir en compte una sèrie de paràmetres i 

simbologies que es mostren a la imatge següent (figura 2) i que s’expliquen a continuació: 

 
 

• Alçades de caiguda Hi, He, Hr 

Hi, és la distància vertical entre la xarxa de seguretat i el punt de treball superior. 

He, és la distància vertical entre la xarxa de seguretat i el punt de treball superior, a la 

cantonada de l’àrea de treball. 

Hr, és la distància vertical entre la xarxa de seguretat i el punt de treball superior, a una 

distancia horitzontal de 2,0 m. des dels punts d’ancoratge. 

Les alçades de caiguda Hi i He no excediran els 6,0 m. 
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• Amplada de recollida 

L’amplada de recollida b  és la distància horitzontal entre la cantonada de l’àrea de treball i 

la cantonada de la xarxa de seguretat.  

Si el lloc de treball es troba sobre una superfície amb una inclinació superior a 20º, l'amplada 

de recollida b serà almenys de 3,0 m. La distància t entre el punt de treball en l'extrem i el 

punt més baix de la vora de la xarxa de seguretat no superarà els 3 m (figura 3) 

 
 

• Dimensions de la xarxa 

Per a la instal·lació de xarxes de seguretat de tipus "S", la mida mínima de la xarxa serà, 

com a mínim, 35 m2. Per a les xarxes rectangulars, la longitud del costat menor serà com a 

mínim de 5 m. 

 

• Instal·lació 

Les xarxes de seguretat de tipus "S" s'instal·len amb corda de lligall a punts d'ancoratge 

capaços de resistir la càrrega característica. La distància entre punts d'ancoratge ha de ser 

inferior a 2,5 m. Per calcular cada punt d'ancoratge, la càrrega característica P utilitzada, 

serà almenys de 6 kN, per a una alçada de caiguda de 6 m. 

 

• Unió 

Les xarxes de seguretat s'uneixen amb cordes d'unió de xarxes passant malla per malla, en 

aquesta unió no hi ha d'haver distàncies sense subjectar superiors a 100 mm. En cas d'unió 

de xarxes tipus "S", per encavalcat, el mínim de solapament seran 2 m.  
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4.2.3. Tipus "T" 

També anomenada “xarxa de Safata”, es tracta d'un sistema compost per un conjunt de 

xarxes horitzontals encavalcades entre sí i recolzades sobre uns travessers. Aquests 

s'acoblen a uns suports metàl·lics que s'ancoren a l'estructura de l'edifici. 

Cobreix 6,00 m d’alçada de caiguda des del pla de treball, donat el voladís de 3,00 m dels 

quals disposa. Els braços amb la xarxa hauran de mantenir un 10% de desnivell respecte a 

la prolongació del forjat. 

Aquestes xarxes no són d'aplicació per protegir el primer forjat a causa de que, per a la 

fixació del suport a l'esmentat forjat, és necessari que, el mateix, s'hagi endurit. 

A causa de la flexibilitat i elasticitat del sistema, la xarxa, en rebre un impacte, forma una 

bossa de recollida entorn de la massa atrapant aquesta, esmorteint la seva caiguda i 

impedint que surti acomiadada fora del sistema. 

 

 

Aquesta xarxa té dues aplicacions depenent de la posició: 

• Posició vertical: evita la caiguda de materials i 

persones a l'exterior. Per aconseguir aquesta posició 

cal instal·lar el fixador que uneix el braç amb el suport. 

 

• Posició horizontal: té una petita inclinació de 10% cap 

a l'interior de l'obra. Amb voladís de 3,00 m cobreix 

una alçada de caiguda de 6,00 m. 
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4.2.4. Tipus "U" 

És un sistema constituït per la xarxa de seguretat, també anomenada “xarxa de barana”, 

amb un tub de suport ancorat a un punt d'ancoratge embotit en el forjat. 

  

 

4.3. Baranes de seguretat 

Es podrien definir com un element de protecció col·lectiva contra riscos de caiguda al buit de 

persones treballant o circulant per la zona. 

     
 

El Real Decret 1627/1997 cita literalment: “Las aberturas en las paredes que estén a menos 

de 90 cm sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de 

ancho, y por las cuales haya peligro de caída de más de dos metros, estarán protegidas por 

barandillas, rejas u otros resguardos que completen la protección hasta 90 cm sobre el piso 

y que sean capaces de resistir una carga mínima de 150 kg por metro lineal”. 

 

Com que el Real Decret 1627/1997 no especifica prou les característiques de les baranes, 

sorgeixen normatives complementaries que estableixen uns mínims. 
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La normativa més actual que tracta baranes de seguretat és la “UNE-EN 13374:200” que 

estableix els requisits de comportament i mètodes d'assaig per als sistemes provisionals de 

protecció perimetral, utilitzats durant la construcció o manteniment d'edificis i altres 

estructures. 

S’estableixen uns requisits per als materials, els quals es resumeixen en dos punts: 

 No tindran defectes ni impureses que afectin al seu ús. 

 Hauran de ser resistents i tenir la durabilitat suficient per resistir les condicions de 

treball normals. 

De forma genèrica, els materials hauran de complir la normativa “UNE-EN 12811-2”.  

La normativa ens estableix una classificació de les proteccions perimetrals segons les 

càrregues que ha de resistir depenent del seu disseny. 

CATEGORIA “A” “B” “C” 

Esquema 

   

Resistència de 
càrregues Estàtiques Estàtiques i dinàmiques 

de petita magnitud 
Dinàmiques de gran 

magnitud 

Dimensió màxima 
dels forats 43 cm 25 cm 10 cm 

Desviació màxima 
sobre la vertical 15º 15º Fins a la Normal de la 

superfície de treball 

 La distància entre la barana principal i la superfície de treball ≥ 1m. 

 
A més, les baranes hauran de portar una etiqueta amb la informació següent: 

 Referència a la normativa EN-13374 

 Nom o marca del fabricant o importador. 

 Número d'identificació. 

 Any i mes de fabricació de la xarxa. 

 Contrapesos marcats amb els seus pesos. 

 Categoria de la protecció (A, B, C) 

 Marcat de l’element de la barana que és. 
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Com a últim punt de baranes, indicarem els elements que la composen: 

 Barana principal: és la barra superior destinada a poder proporcionar subjecció 

utilitzant la mà. El material serà fusta o ferro situat a 90 cm del terra i la seva 

resistència serà de 150 Kg/ml. 

 Travessers intermitjos: és l'element situat entre el rodapeu i la barana, assegurant 

una protecció suplementària tendent a evitar que passi el cos d'una persona. 

 

 

 

 

 

 Rodapeu: és un element recolzat sobre el terra que impedeix la 

caiguda d'objectes. Estarà format per un element pla i resistent d'una 

alçada entre 15 i 30 cm. 

 Postes verticals: és l'element vertical que permet l'ancoratge del 

conjunt al punt de l'obertura a protegir. En ell es fixen la barana, el 

llistó intermitg i el rodapeu. 

 Contrapesos: Son elements col·locats a la part inferior de la barana 

que eviten que bolqui. 

 

A continuació es mostren uns exemples esquemàtics de col·locació de la barana en forats i 

perímetres respectivament: 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
         BARANA PER FORATS                                      BARANA PERIMETRAL 

Barana Principal 

Travessers intermitjos
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4.4. Línies de vida 

Les línies de vida horitzontals són un sistema de protecció col·lectiva compost per un cable 

que va fixat a la estructura mitjançant uns ancoratges i una peça corredissa, anomenada 

carro que està dissenyada de manera que no pugui sortir-se del sistema. 

Les línies de vida horitzontals ofereixen una gran llibertat de moviments ja que estan 

dissenyades perquè el carro pugui desplaçar-se lliurement per la totalitat de la seva longitud 

sense necessitat d'intervenció manual. 

La persona va subjecta al carro mitjançant un element d'amarratge del qual no pot deixar-se 

anar en cap moment per accident o distracció. 

      

Les línies de vida horitzontals s'instal·len com a sistema anticaiguda en el qual la línia de 

vida actua una vegada que s'ha produït la caiguda. També actua com a sistema de limitació 

de moviment per evitar que el treballador pugui arribar a la zona de risc de caiguda.  

Les principals instal·lacions de línies horitzontals les trobem en cobertes, terrasses, façanes, 

estructures elevades, etc. 

S’entén com una protecció col·lectiva perquè es poden subjectar a una línia de vida diferents 

treballadors. 

Per tant la protecció col·lectiva no és l’arnès i la corda sinó el rail amb els seus punts 

d’ancoratge, és a dir, el conjunt on s’agafarà cada treballador. A continuació s’expliquen 

aquests dos elements: 

 Punt d’ancoratge: 

És l’element que es fixa a l’estructura per tal de donar subjecció, fer de punt de fixació del 

rail i proporcionar resistència al conjunt. 

Hi ha diferents classes de punts d’ancoratge: 

Classe A1: Està format per ancoratges dissenyats per a ser fixats sobre superfícies verticals, 

horitzontals i inclinades. 
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Classe A2: Està format per ancoratges dissenyats per a ser fixats en sostres inclinats. 

Classe B: Són dispositius d’ancoratge provisionals i transportables 

Classe C: Són dispositius d’ancoratges dotats de suports horitzontals flexibles que permeten 

una inclinació de fins a 15º.  

Classe D: Són punts d’ancoratge que inclouen rails rígids horitzontals. 

Classe E: Són ancoratges per ser utilitzats amb una inclinació màxima del 5º. 

A continuació es mostren  tres exemples de punts d’ancoratge. El primer i el segon es van 

col·locant de manera ràpida i senzilla a l’estructura per desprès passar-hi una corda. En 

canvi, el tercer és més sofisticat i s’utilitza quan l’execució de la zona específica durarà un 

ampli període de temps. 

     

 Rail: 

Es l’element que es fixa a l’ancoratge i sobre el qual s’agafaran els treballadors. Aquests 

rails han de ser suficientment resistents per suportar el pes i l’empenta d’un treballador quan 

sofreix una caiguda. 

Els rails poden ser, des de cordes fins a barres o cables d’acer. 

    

RAILS DE CORDA 

 

     
RAIL DE BARRA D’ACER RAIL DE CABLE D’ACER 
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4.5. Senyalització 

Els criteris de senyalització d’obra tenen la base en el “RD 485/1997, pel que s’estableixen 

les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut”.  

El Reial Decret abans citat en defineix senyalització de seguretat i salut com una 

senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant una senyal 

en forma de plafó, un color, una senyal lluminosa o acústica, una comunicació verbal o una 

senyal gestual, segons procedeixi. 

    

CRTELL INFORMATIU D’OBRA CONS D’OBRA 

       

BALISA LLUMINOSA JABALINA REFLECTANT SENYALS STOP/GO 

També existeix una guia tècnica elaborada per l’INSHT sobre la qual ens recolzarem per 

l’elaboració d’aquest apartat del PFG.  

És convenient veure la veracitat d’aquesta guia tècnica ja que el 

RD 485/1997 cita textualment en la Disposició final primera: “El 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del RD 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada 

una Guía Técnica, de carácter no vinculante, sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo “. 



 

27HANDBOOK D’EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA PER TREBALLS EN L’EDIFICACIÓ (I) 

Un punt important que ens diu la guia és que la senyalització no haurà de considerar-se una 

mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva sinó  

un complement que eliminarà o reduirà el risc al qual ens exposem. Tampoc no s'haurà de 

considerar una mesura substitutòria de la formació i informació dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el treball. 

Aquesta guia també ens descriu quins són els llocs que s’han de senyalitzar: 

 L'accés a totes aquelles zones o locals en els quals per la seva activitat es requereixi 

la utilització d'un equip o equips de protecció individual. 

 Hi haurà senyalització a tot el centre de treball, que permeti a tots els seus 

treballadors conèixer les situacions d'emergència i/o les instruccions de protecció en 

el seu cas. 

 Qualsevol altra situació que, com a conseqüència de l'avaluació de riscs i de les 

mesures implantades (o de la no existència de les mateixes), així el requereixi.  

 

Perquè tota senyalització sigui eficaç i compleixi amb la seva finalitat s'ha de situar al lloc 

adequat a fi de que: 

 Atregui l'atenció dels qui siguin els destinataris de la informació. 

 Doni a conèixer la informació amb suficient antelació perquè pugui ser complerta. 

 Sigui clara i amb una interpretació única. 

 Informi sobre la forma d'actuació en cada cas concret. 

 Ofereixi la possibilitat real de compliment. 

La senyalització ha de romandre en tant persisteixi la situació que la motiva i eliminar-se 

quan desaparegui la situació que la va motivar. 
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4.6. Resguards de màquines 

La normativa específica dels resguards és la: NTP-552: Protecció de màquines en front a 

perills mecànics, resguards. 

Els resguards són elements d’una màquina o d’un equip de protecció que s’utilitzen per 

garantir la protecció mitjançant una barrera material. Impedeix o dificulta l’accés de persones 

o parts del cos a la zona perillosa de la màquina.  

Els resguards s’han de considerar com la primera mesura de protecció col·lectiva a prendre 

pel control dels perills en màquines perquè protegeix del risc a tots els treballadors que 

passin per la zona o estiguin desenvolupant una tasca en ella. 

Existeixen diferents tipus de resguards: 

 Resguards fixes 

Es mantenen en la seva posició de protecció, és a dir, tancats, ja sigui de forma permanent 

(soldadura) o mitjançant elements de fixació (cargols). D’aquesta manera impedeixen que 

puguin ser oberts sense l’ajut d’una eina. Aquests es poden classificar en: envolvents o 

distanciadors. Els primers tanquen completament la zona perillosa, en canvi, els segons no 

la tanquen del tot però la fan inaccessible.  

 Resguards mòbils 

Estan units al bastidor de la màquina mitjançant frontisses o guies de lliscament, i que es 

poden obrir sense l’ajut d’una eina. Per garantir la seva eficàcia protectora han d’anar 

associats a un dispositiu d’enclavament, amb o sense bloqueig.  

 Resguards regulables i autoregulables 

Són fixes o mòbils, que es poden regular en la seva totalitat o porten alguna part regulable. 

Quan s’ajusten en una determinada posició, tant manualment com automàticament, 

romanen en aquesta durant una operació determinada. 

 

Com he comentat, els resguards són una barrera material que s’interposa entre l’operari i la 

zona perillosa de la màquina, per tant, la seva elecció dependrà de la necessitat i freqüència 

d’accés a la zona.  
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A continuació es distingeixen tres situacions diverses a tenir en compte, indicant el tipus de 

resguard a utilitzar: 

 Zones perilloses de la màquina a les que no es pot accedir mentre està en 

funcionament, inclòs l’accés per les operacions de manteniment i neteja estan 

limitades. Es tracta d’elements que no intervenen directament sobre el material a 

treballar, per exemple: politges, corretges, engranatges... 
Aquestes situacions perilloses s’han d’evitar mitjançant resguards fixes quan s’hagi 

d’accedir a la zona, però com he dit abans, només en casos puntuals.  

Si s’ha d’accedir freqüentment, s’utilitzaran resguards mòbils amb dispositius 

enclavament i bloqueig. 

 Zones perilloses de la màquina a les que s’accedeix al inici i al final de cada cicle 

operatiu, ja que la càrrega es fa manualment. Són elements que intervenen 

directament sobre el material a treballar com per exemple: eines, cilindres, matrius,...  
Aquestes situacions s’han d’evitar amb resguards mòbils associats a dispositius 

d’enclavament i bloqueig. 

 Zones perilloses de la màquina a les quals s’ha d’accedir constantment ja que 

l’operari realitza l’alimentació manual de la peça a treballar. Són elements com les 

màquines per treballar la fusta.  

 
Aquestes situacions perilloses s’han d’evitar mitjançant resguards regulables, preferiblement 

autoregulables.  

 

Com seleccionar un resguard? 

Per la selecció de resguards contra els perills generats per elements externs o interns de la 

màquina, es proposa la consulta de la taula disposada en la següent pàgina (taula 1), amb la 

qual a partir d’unes preguntes amb resposta curta (SI o NO) obtindrem el resguard adient.  
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TAULA 1: CRITERIS D’ELECCIÓ D’UN RESGUARD 
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5. Quadre resum risc-ofici-protecció 

Els quadres que es mostren a continuació, ordenats per les fases constructives abans 

descrites, pretén relacionar tot el que he anat descrivint a la present memòria. Permet que, 

situant-nos en una determinada fase de l’obra i identificant la nostra feina, podrem saber 

quina protecció col·lectiva hauríem de tenir en compte per fer la zona de treball segura. 

 

5.1. Deconstrucció i replanteig del terreny 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Operador de cisalla 
hidràulica Contactes elèctrics Resguards de màquines 

Operador de cisalla 
mecànica Contactes elèctrics Resguards de màquines 

Encarregat d’enderrocs 

Caiguda persones a diferent nivell 
per forats i perímetre dels forjats 

Baranes seguretat al perímetre i 
forats de l’enderroc 

Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 

Enderrocador manual 

Caiguda persones a diferent nivell 
per forats i perímetre dels forjats 

Baranes seguretat al perímetre i 
forats de l’enderroc 

Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 

Operador de residus 
inerts 

Caiguda persones a diferent nivell 
per forats i perímetre dels forjats 

Baranes seguretat al perímetre i 
forats de l’enderroc 

Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 

Operador de residus 
d’amiant 

Caiguda persones a diferent nivell 
per forats i perímetre dels forjats 

Baranes seguretat al perímetre i 
forats de l’enderroc 

Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 

Pouater 

Caiguda persones a diferent nivell 
per forats Baranes seguretat als forats 

Esfondrament de terres Apuntalament del pou 

Atropellaments, xocs contra 
vehicles 

Tanques de contenció a la zona 
de treball. 

Encarregat consolidació 
de terrenys i injeccions 

Caiguda persones diferent nivell Baranes seguretat a les rases 

Esfondrament de terres Apuntalament de les rases 

Atropellaments, xocs contra 
vehicles 

Tanques de contenció a la zona 
de treball. 
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Operari consolidació de 
terrenys i injeccions 

Caiguda persones diferent nivell  Baranes seguretat a les rases 

Esfondrament de terres Apuntalament de les rases 

Atropellaments, xocs contra 
vehicles 

Tanques de contenció a la zona 
de treball. 

Artiller 

Caiguda persones diferent nivell Baranes seguretat a les rases 

Esfondrament de terres Apuntalament de les rases 

Atropellaments, xocs contra 
vehicles 

Tanques de contenció a la zona 
de treball. 

Barrinaire 

Caiguda persones diferent nivell Baranes seguretat a les rases 

Atropellaments, xocs contra 
vehicles 

Tanques de contenció a la zona 
de treball. 

 

 

 

5.2. Excavació 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat estrebador 

Caiguda persones diferent nivell a 
les rases i pous 

Baranes de seguretat al perímetre 
de les rases i pous 

Atrapament de terres per 
esllavissades Apuntalament de les terres 

Xocs contra vehicles Tanques de contenció  i 
senyalització a la zona de treball. 

Operari estrebador 

Caiguda persones diferent nivell a 
les rases i pous 

Baranes de seguretat al perímetre 
de les rases i pous 

Atrapament de terres per 
esllavissades Apuntalament de les terres 

Xocs contra vehicles Tanques de contenció  i 
senyalització a la zona de treball. 
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5.3. Fonamentació 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat encofrador 

Caiguda persones diferent nivell Taulons de fusta als forats 

Trepitjades sobre materials 
d’acopi 

Tanques mòbils de peu de 
formigó 

Atrapaments per o entre objectes 
en la descàrrega 

Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega del material 

Operari encofrador 

Caiguda persones diferent nivell Taulons de fusta als forats 

Trepitjades sobre materials 
d’acopi 

Tanques mòbils de peu de 
formigó 

Atrapaments per o entre objectes 
en la descàrrega 

Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega del material 

Peó especialista 
encofrador 

Caiguda persones diferent nivell Taulons de fusta als forats 

Trepitjades sobre materials 
d’acopi 

Tanques mòbils de peu de 
formigó 

Encarregat ferrallista 

Caiguda persones diferent nivell Línies de vida si la caiguda 
supera els 2 metres 

Trepitjades sobre materials 
d’acopi 

Tanques mòbils de peu de 
formigó 

Operari ferrallista 

Caiguda persones diferent nivell Línies de vida si la caiguda 
supera els 2 metres 

Trepitjades sobre materials 
d’acopi 

Tanques mòbils de peu de 
formigó 

Encarregat manipulador 
de formigó 

Caiguda a diferent nivell a les 
rases 

Taulons de fusta per treballar 
formigó 

Caiguda a diferent nivell als forats Tanques de contenció delimitant 
la zona de treball 

Operari manipulador  de 
formigó 

Caiguda a diferent nivell a les 
rases 

Taulons de fusta per treballar 
formigó 

Caiguda a diferent nivell als forats Tanques de contenció delimitant 
la zona de treball 
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Peó especialitzat en 
treballs de manipulador 
de formigó 

Caiguda a diferent nivell a les 
rases 

Taulons de fusta per treballar 
formigó 

Caiguda a diferent nivell als forats Tanques de contenció delimitant 
la zona de treball 

Encarregat de 
construcció de pilons 

Caiguda a d’alçada degut als 
desnivells del terreny 

Tanques de contenció delimitant 
la zona amb perill de caiguda. 

Atropellament o cops amb 
vehicles Senyalització del pas de vehicles 

Despreniment càrregues de la 
grua 

Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega del material 

Oficial de construcció    
de pilons 

Caiguda a d’alçada degut als 
desnivells del terreny 

Tanques de contenció delimitant 
la zona amb perill de caiguda. 

Atropellament o cops amb 
vehicles Senyalització del pas de vehicles 

Despreniment càrregues de la 
grua 

Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega del material 

Encarregat de 
construcció de 
pantalles 

Caiguda a diferent nivell a les 
rases Baranes de seguretat 

Caiguda a diferent nivell als pous Baranes de seguretat 

Atropellament o cops amb 
vehicles Senyalització del pas de vehicles 

Oficial de construcció    
de pantalles 

Caiguda a diferent nivell a les 
rases Baranes de seguretat 

Caiguda a diferent nivell als pous Baranes de seguretat 

Atropellament o cops amb 
vehicles Senyalització del pas de vehicles 
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5.4. Estructura 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat encofrador 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda persones diferent nivell 
en encofrar els pilars Línia de vida 

Caiguda d’objectes despresos Xarxes Tipus “V” i Tipus “S” 

Atrapaments per o entre objectes 
en la descàrrega 

Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega del material 

Operari encofrador 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda persones diferent nivell 
en encofrar els pilars Línia de vida 

Caiguda d’objectes despresos Xarxes Tipus “V” i Tipus “S” 

Atrapaments per o entre objectes 
en la descàrrega 

Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega del material 

Peó especialista 
encofrador 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda persones diferent nivell 
en encofrar els pilars Línia de vida 

Caiguda d’objectes despresos Xarxes Tipus “V” i Tipus “S” 

Atrapaments per o entre objectes 
en la descàrrega 

Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega del material 

Encarregat ferrallista 

Caiguda persones diferent nivell 
els forats Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
en armar els pilars Línia de vida 

Trepitjades sobre armadures Tanques de contenció a la zona 
d’acopi de material 
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Operari ferrallista 

Caiguda persones diferent nivell 
els forats Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
en armar els pilars Línia de vida 

Trepitjades sobre armadures Tanques de contenció a la zona 
d’acopi de material 

Encarregat de muntatge 
de perfils d’acer 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pel pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari de muntatge de 
perfils d’acer 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pel pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Peó especialista en 
muntatge de perfils 
d’acer 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pel pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat de muntatge 
de prefabricats de 
formigó 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 
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Xops contra objectes immòbils Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega i muntatge  

Atropellament o cops amb 
vehicles Senyalització del pas de vehicles 

Operari de muntatge de 
prefabricats de formigó 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 

Xops contra objectes immòbils Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega i muntatge  

Atropellament o cops amb 
vehicles Senyalització del pas de vehicles 

Peó especialitzat 
muntatge de 
prefabricats de formigó 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 

Xops contra objectes immòbils Tanques de contenció a la zona 
de descàrrega i muntatge  

Atropellament o cops amb 
vehicles Senyalització del pas de vehicles 

Encarregat manipulador 
de formigó 

Caiguda a diferent nivell en 
l’abocament Línia de vida 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat i dels murs Baranes seguretat al perímetre 

Operari manipulador de 
formigó 

Caiguda a diferent nivell en 
l’abocament Andamis tubulars 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat i dels murs Baranes seguretat al perímetre 

Peó especialitzat en 
treballs de manipulador 
de formigó 

Caiguda a diferent nivell en 
l’abocament Línia de vida 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat i dels murs Baranes seguretat al perímetre 

Atrapament entre terres Apuntalament de les rases 
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Encarregat de muntatge 
de bigues, sostres i 
estructures de fusta 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pel pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari de muntatge de 
bigues, sostres i 
estructures de fusta 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pel pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Peó especialista en 
muntatge de bigues, 
sostres i estructures de 
fusta 

Caiguda persones diferent nivell 
pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 

Caiguda persones diferent nivell 
pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pel pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 
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5.5. Tancaments exteriors 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Oficial de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Peó  de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 
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Caiguda d’objectes pels forats 
d’instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat de 
col·locació de fàbriques 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Col·locador d’obra vista 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Col·locador de bloc de 
formigó 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Col·locador de bloc de 
termoargila 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 
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Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Col·locador de 
maçoneria de pedra 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Picapedrer  

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Marbrista 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Muntador d’envans 
pluvials 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Encarregat de muntatge 
de panells prefabricat 
de formigó 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Muntador de panells 
prefabricat de formigó 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat de muntatge 
de mur cortina 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari de muntatge de 
mur cortina 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 
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5.6. Cobertes 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Oficial de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Peó  de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes pels forats 
d’instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 
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Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat col·locador 
de teules 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat be sigui 
inclinat o de planta 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Col·locador de teules 
ceràmiques i de formigó 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat be sigui 
inclinat o de planta 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Col·locador de teules de 
pissarra 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat be sigui 
inclinat o de planta 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda diferent nivell per forats 
d’ instal·lacions i pati de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes pels forats 
d’instal·lacions Xarxes Tipus “V”. 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 
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Encarregat d’instal·lació 
i aplicació 
d’impermeabilitzants 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Instal·lador de làmines 
asfàltiques 
impermeabilitzants 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Instal·lador de làmines 
butíliques 
impermeabilitzants 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Aplicador 
d’impermeabilitzants 
continus 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Encarregat d’instal·lació 
de làmines de PVC 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Instal·lador de làmines 
de PVC 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Aplicador de formigó 
cel·lular 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Muntador de cobertes 
de fibrociment 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 
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Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Fumista 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats dels conductes Xarxes Tipus “S”  als forats 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats dels 
conductes 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats  

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres del 
forjats 

Xarxes Tipus “V”. 

Muntador de canalons i 
baixants vistos 
metàl·lics i de PVC 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball / línies de 
vida 
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5.7. Instal·lacions 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat d’instal·lació 
d’aïllaments tèrmics 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Instal·lador d’aïllaments 
tèrmics 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Aplicador d’aïllaments 
tèrmics continus 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Encarregat d’instal·lació 
d’aïllaments acústics 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Instal·lador 
d’absorbents  i 
aïllaments acústics 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en planta 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Encarregat electricista 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Oficial electricista 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Auxiliar electricista Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 
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Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Cablejador 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Encarregat d’instal·lació 
de baixa tensió. 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Operari d’instal·lació de 
baixa tensió. 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Antenista Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura / línies de vida 

Encarregat instal·lador 
de xarxes i equips de 
detecció 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari instal·lador de 
xarxes i equips de 
detecció 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat instal·lador 
de xarxes i equips de 
vídeo vigilància 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 
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Operari instal·lador de 
xarxes i equips de vídeo 
vigilància 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat instal·lador 
de xarxes i equips 
d’extinció d’incendis 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari instal·lador de 
xarxes i equips 
d’extinció d’incendis 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat Lampista 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Lampista 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat instal·lador i 
mantenidor de 
calefacció i ACS 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 
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Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari instal·lador i 
mantenidor de 
calefacció i ACS 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat instal·lador i 
mantenidor de 
climatització 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari instal·lador i 
mantenidor de 
climatització 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat de muntatge 
de conductes de fibres 
minerals 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari de muntatge de 
conductes de fibres 
minerals 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 
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Encarregat de muntatge 
de conductes de planxa 
metàl·lica 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari de muntatge de 
conductes de planxa 
metàl·lica 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball  

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat de muntatge 
de terra radiant 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari de muntatge de 
terra radiant 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Encarregat de muntatge 
de plaques d’energia 
solar fotovoltaica 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura / línies de vida 

Operari de muntatge de 
plaques d’energia solar 
fotovoltaica 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura / línies de vida 

Encarregat de muntatge 
de plaques d’energia 
solar tèrmica 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura / línies de vida 

Operari de muntatge de 
plaques d’energia solar 
tèrmica 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura / línies de vida 

Encarregat de muntatge 
d’aparells elevadors 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
de l’ascensor Línies de vida 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Operari de muntatge 
d’aparells elevadors 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
de l’ascensor Línies de vida 

Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 

Senyalització de la zona de 
descàrrega 

Instal·lador de 
parallamps 

Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 

Baranes de seguretat al perímetre 
de l’estructura / línies de vida 

Encarregat d’instal·lació 
de domòtica en 
edificació 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Operari d’instal·lació de 
domòtica en edificació 

Caigudes d’ alçades superiors als 
2 m. en el muntatge d’elements.  

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 
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5.8. Tancaments interiors 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega del material de la grua 

Senyalització de la zona de 
descarrega 

Oficial de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descarrega 

Peó  de paleta 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Atrapament entre objectes en la 
descàrrega de la grua 

Senyalització de la zona de 
descarrega 

Encarregat de 
col·locació de fàbriques 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de les 
instal·lacions 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 
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Col·locador d’envans 
ceràmics 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Col·locador d’envans de 
guix 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Col·locador d’envans de 
ladriyeso 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 

Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i pati 
de llums 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 

Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 

Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 
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5.9. Revestiments 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat de pintura Caigudes d’alçada en pintar en 
alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Pintor oficial de 1a Caigudes d’alçada en pintar en 
alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Pintor oficial de 2a Caigudes d’alçada en pintar en 
alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Ajudant de pintor Caigudes d’alçada en pintar en 
alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Pintor retolista Caigudes d’alçada en pintar en 
alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Envernissador Caigudes d’alçada en pintar en 
alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Encarregat 
emmoquetador i 
tapisser 

Caigudes d’alçada en col·locar 
moquetes i tapissos en parets 
d’alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Oficial emmoquetador 
Caigudes d’alçada en col·locar 
moquetes en parets d’alçades 
superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Oficial tapisser 
Caigudes d’alçada en col·locar 
tapissos en parets d’alçades 
superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Encarregat de 
col·locació de 
revestiments ceràmics 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caigudes d’alçada en col·locar 
tapissos en parets d’alçades 
superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Col·locador de rajoles i 
plaquetes ceràmiques 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caigudes d’alçada en col·locar 
tapissos en parets d’alçades 
superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Col·locador de gresite 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 

Caigudes d’alçada en col·locar 
tapissos en parets d’alçades 
superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Arrebossador Caigudes d’alçada en arrebossar 
parets d’alçades superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 
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Encarregat estucador / 
esgrafiador 

Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en estucar / esgrafiar  
paraments. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Estucador Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en estucar paraments. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Esgrafiador Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en esgrafiar paraments. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Encarregat de guixaire Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en enguixar paraments. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Oficial de guixaire Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en enguixar paraments. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Auxiliar de guixaire Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en enguixar paraments. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Escaiolista 
Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en aplicar escaioles als 
paraments. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Aplicador de 
revestiments monocapa 

Caigudes d’alçada pel perímetre 
del forjat en aplicar monocapa a 
façanes 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forjats 
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5.10. Paviments 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat de 
col·locació de 
paviments 

Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als balcons o 
terrasses 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forjats 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
de l’ascensor i l’ull d’escala 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forats i xarxes a l’ull de 
l’escala 

Col·locador de rajoles 
de terratzo 

Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als balcons o 
terrasses 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forjats 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
de l’ascensor i l’ull d’escala 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forats i xarxes a l’ull de 
l’escala 

Col·locador de terratzo 
continu 

Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als balcons o 
terrasses 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forjats 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
de l’ascensor i l’ull d’escala 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forats i xarxes a l’ull de 
l’escala 

Col·locador de 
paviments ceràmics 

Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als balcons o 
terrasses 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forjats 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
de l’ascensor i l’ull d’escala 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forats i xarxes a l’ull de 
l’escala 

Col·locador de 
paviments de marbre 

Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als balcons o 
terrasses 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forjats 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
de l’ascensor i l’ull d’escala 

Baranes de seguretat al perímetre 
dels forats i xarxes a l’ull de 
l’escala 

Col·locador de peces de 
graó d’escala 

Caiguda a diferent nivell pel forat 
d’escala Xarxes Tipus “U” a l’ull de l’escala 

Caiguda d’objectes per l’ull de 
l’escala Xarxes Tipus “U” a l’ull de l’escala 

Estampador de 
paviments de formigó 

Caiguda a diferent nivell pels 
forats de l’estructura 

Xarxes Tipus “S” a cada planta 
als forats 

Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre dels forjats 

Baranes de seguretat al perímetre 
del forjat 
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5.11. Acabats i fusteria 

OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Encarregat de muntatge 
d’elements envidriats 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Operar de muntatge 
d’elements envidriats 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Encarregat de fusteria Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Operari de fusteria Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Auxiliar de fusteria Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Operari de muntatge de 
fusteria d’alumini 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Auxiliar de muntatge  de 
fusteria d’alumini 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Operari de muntatge de 
fusteria de PVC 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Auxiliar de muntatge de 
fusteria de PVC 

Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 

Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 

Segellador de juntes 
Caigudes d’alçada durant el 
segellat d’elements en alçades 
superiors a 2 m. 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Encarregat de muntatge 
de sostres de fibres 
minerals 

Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en la col·locació sostres 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 

Muntador de sostres de 
fibres minerals 

Caigudes d’alçada superiors als  
2 m. en la col·locació sostres 

Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 
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6. Handbook  

Aquest apartat és el “handbook de 

proteccions col·lectives” que es mostra en 

el llibre adjunt i que és l’eina de consulta i 

treball per a l’empresa. 

En ell podrem consultar les diferents 

empreses que hi ha en el mercat oferint la 

protecció col·lectiva necessària. Aquesta la 

sabrem a partir d’una taula on identificarem 

la fase d’obra en la que ens trobem, l’ofici a 

realitzar i el risc que ens comporta, obtenint 

així l’element o elements que 

necessitaríem. 

També és pot fer la consulta del llibre 

sense recórrer a les taules si tenim clar 

quina protecció col·lectiva necessitem. 

Cal dir que totes les empreses que hi ha 

estan actualment al mercat i que els llistats 

de preus son de l’any 2010, per corroborar 

l’actualitat de les empreses citades, a 

l’annex 1 s’adjuntaran les portades dels 

catàlegs de les empreses consultades. 

 

This section is the "Handbook of collective 

protection" shown in the accompanying 

book, which is the tool of consultation and 

work for the company. 

In it we can find the different companies that 

are in the market offering collective 

protection. We know this from the table 

where we identify a phase,the work to 

realise and the risk that entails, thereby 

obtaining the needed items. 

It can also be consulting the book without 

resorting to tables if we are clear of which 

collective protection is needed. 

It must be said that all companies are 

currently on the market and that prices are 

listed in the year 2010. To confirming the 

companies cited, there is an annex attached 

with the covers of the catalogs of companies 

consulted. 
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7. Conclusions  Conclusions 

Crec que amb la realització d’aquest PFG 

he acomplert els objectius que ens em 

marcat al principi de la memòria, i amb això 

l’objectiu principal, el Handbook de 

proteccions col·lectives, i que té un sistema 

de consulta ràpid, senzill i exhaustiu. 

Es un sistema ràpid perquè amb unes 

taules inicials, accedeixes a un ampli 

mercat d’empreses sense dedicar-hi més 

temps del necessari en tenir que localitzar 

algunes webs, catàlegs i demés informació 

de cada empresa per separat. 

Es senzill d’utilitzar perquè no esta saturat 

de tecnicismes i la seva estructuració fa 

que amb una simple ullada puguis trobar el 

que necessites. 

I és exhaustiu  perquè tota la informació 

esta comprovada, es clara i aporta amb 

precisió les característiques necessàries de 

cada protecció col·lectiva per poder triar la 

més adient a cada situació i empresa. 

Per haver aconseguit l’objectiu principal he 

tingut que passar per els objectius 

secundaris que m’havia marcat, és a dir, he 

identificat les fases constructives i riscos 

que comporta i així he trobat la protecció 

adient per fer la recerca a mercat. 

Per tant, i com a conclusió final, el 

Handbook agilitza molt la recerca 
d’informació de les proteccions 
col·lectives per als treballs en edificació. 

I believe that realizing this PFG I've 

accomplished the objectives we set at the 

beginning of memory, and thus the main 

objective, the Handbook of collective 

protection, and has a system of consultation 

fast, simple and exhaustive. 

It is a fast system because with a initial 

tables we access to an extensive market 

without spending more time than necessary 

to find some websites, brochures and other 

information of each company separately. 

It is easy to use because it isn't saturated 

with technical words and its structure makes 

that with a glance you can find what you 

need. 

It is exhaustive because all information is 

verified; it provides clear and precise 

characteristics necessaries of all collective 

protection to choose the most appropriate to 

each situation and company. 

To achieve the main goal, also I have 

achieved the secondary objectives. Identify 

building phases and the risks and so found 

the proper protection for the research 

information at market. 

Therefore, as a final conclusion, the 

Handbook agilize the research of 

information of the collective protections 

for building works. 
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8. Normativa 

A continuació es fa un llistat de la normativa de seguretat i salut, tant general com específica 

de cada protecció col·lectiva, ja que cada normativa específica té les bases en la general, és 

com una piràmide. 

Cal dir que s’ha comprovat la seva vigència i la seva possibilitat de poder ser utilitzada. 

El llistat està estructurat de manera que comencem per la normativa més general i acabem 

en l’específica: 

 Lleis 

Ley 31/1995: Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL) 

Ley 54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

 Reals Decrets 

R.D. 590/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D.1495/86). Modificación 

parcial 1 

R.D. 830/1991: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). Modificación 

parcial 2 

R.D. 485/1997: Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en 

el trabajo 

R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo 

R.D.1627/1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 

obligatoriedad de la inclusión del Estudio de seguridad y salud en proyectos de obras 
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 Normes UNE 

UNE-EN 1263-1:2004: Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 

ensayo. 

UNE-EN 1263-2:2004: Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 

límites de instalación.    

UNE 85237:1991: Barandillas. Definiciones, terminología, condiciones generales de 

seguridad. 

UNE 85238:1991: Barandillas. Métodos de ensayo.    

UNE 85239:1991 IN: Barandillas. Calculo de secciones de los elementos. Características de 

los anclajes, condiciones de suministro y de instalación en obra. 

UNE 85240:1990: Barandillas. Clasificación. 

 NTP 

NTP 123: Barandillas 

NTP 124: Redes de seguridad 

NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos  
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Bibliografia complementaria 

 Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo. INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

 Guía de Principales Obligaciones de las Empresas en Prevención de Riesgos 

Laborales. FADE (Federación Asturiana de Empresarios). 

 Fichas técnicas sobre medios de protección colectiva en edificación. Fundación Laboral 

de la Construcción 

 

Webs consultades: 

Les webs consultades són les de les empreses del manual que s’especifiquen en l’apartat 

de protecció col·lectiva corresponent. 
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