
   

 

 

 

            

 

 

 

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 

PROJECTE FINAL DE GRAU 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT EN LA FASE D E 

COBERTES 

 

 

               Projectista/es : Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern   
 Director/s : Jesús Abad Puente  
 Convocatòria : Juny / 10  

 

 

 

 

 

 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes                 1 

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

      

  

 

 

 

Resum  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

La realització d’aquest projecte sintetitzarà i agruparà els 
riscos de cada coberta i en proposarà mesures adients ja 
siguin de protecció col·lectiva i/o individual o mesures de 
prevenció.  

S’analitzaran el màxim possible de cobertes residencials i 
industrials de les dues geometries, cobertes planes i 
inclinades. Des d’un punt de vista subjectiu, investigant 
documents i normatives, s’estudien totes les varietats de 
cobertes i es subdivideixen els seus processos contructius en 
fases.  

A continuació es realitzarà un estudi de seguretat en el 
manteniment d’aquestes cobertes, on no es descriuen les 
patologies específiques per cada una de les cobertes però si 
que s’agrupen totes les tipologies de cobertes planes i totes 
les inclinades ja que segons la pendent de la coberta els 
riscos es veuran més o menys agreujants. 
 
Es crearan unes taules d’identificació i avaluació de riscos 
per cada fase de cada coberta. En el cas de l’avaluació en 
front de qualsevol risc, en el consultant se li proporcionen 
totes les possibilitats existents de mesures correctores, on 
serà ell mateix qui decidirà realitzar una seguretat més o 
menys restrictiva. Així doncs, l’objectiu principal d’aquest 
projecte serà l’assoliment de crear un document de consulta 
que sigui fàcilment entenedor, de manera que el consultant 
pugui trobar ràpidament el que està buscant.  
 

 
The realization of this project will 
synthesise and bring together the 
risks of each roof and propose 
appropriate measures including 
protection of collective and / or 
individual or preventative measures. 
 
Analyzed the possible covers both 
residential and industrial 
geometries, flat roofs and sloping. 
From a subjective point of view, 
research documents and 
regulations, covers all varieties of 
cover and its processes are 
subdivided into phases contructius. 
 
 
Then there will be a safety study in 
the maintenance of these roofs, 
where it describes the specific 
diseases for each of the covers but 
if you grouped all types of flat roofs 
and sloping all since according to 
the slope cover the risks will be 
more or less aggravating. 
 
 
It will create tables for the 
identification and risk assessment 
for each phase of the roof. In the 
case of facing any risk assessment, 
the consultant will provide all the 
possibilities of corrective measures, 
where is he who decides to make a 
more or less restrictive security. 
Thus, the main objective of this 
project is the achievement of 
creating a consultation document 
that is easily understandable, so the 
consultant can quickly find what 
you're looking for. 
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Introducció i Objectius  

 La construcció de cobertes, ja sigui en la fase d’execució 
com en la de manteniment, exigeix un anàlisi acurat en front 
la seguretat, ja que aquestes doten de riscos elevats i 
perillosos en l’operari i, en conseqüència, en el conjunt de 
l’obra. La realització d’aquest projecte sintetitzarà i agruparà 
els riscos de cada coberta i en proposarà mesures adients ja 
siguin de protecció o de prevenció.  

 
The construction of roofs, either in the 
execution phase or in the 
maintenance, requires a careful 
analysis on security, cause this give a 
high and dangerous risk to the 
operator and, consequently, on the 
whole work. The realization of this 
project will synthesise and bring 
together the risks of each roof and 
propose appropriate measures to 
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Capítol I.  Definició i esquemes dels tipus de cobe rtes 

Des dels començaments de la civilització, l’home s’ha volgut salvaguardar del sol, pluja i 
agents atmosfèrics, sempre recorren als materials bàsics com argiles ,palla, taulells de fusta, 
pedra i materials més complexes i elaborats productes de l’enginy del saber popular. 
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Al passar el temps l’home ha perfeccionat les tècniques per idear formes i solucions més 
adaptades a cadascuna de les exigències que aquestes pateixen provinents d’aquests 
agents exteriors. 

La coberta, s’atribueix el nom a el conjunt d’element constructius que integren el tancament 
superior d’una edificació, tot el que estigui comprés entre la superfície inferior de l’últim forjat 
habitable i l’acabat superior en contacte amb l’ambient exterior. Pendent amb la horitzontal 
menor a 60º  

La construcció de cobertes tendeix a optimitzar la relació qualitat amb preu. Per una 
determinada qualitat poden existir diferents solucions constructives i pressupostaries, 
relacionant i adaptant aquesta a les variables condicions de l’entorn. 

Tota coberta ha de complir amb els cinc components bàsics que actualment defineixen una 
coberta i que complexin els paràmetres que el Codi tècnic atorga a cadascun d’aquests i 
altres normatives bàsiques en materials de construcció (EHE si es tractés de formigó): 

- Estructura resistent: Essencial per absorbir el pes propi i esforços mecànics que 
rebi el conjunt de la coberta . 

- Suport de cobertura: Element amb funció de suport entremig de l’estructura 
resistent i l’acabat, per a realitzar pendents entre d’altres. 

- Cobertura: Situat com a últim element en contacte amb l’exterior amb funció de 
protegir la resta d’elements de les accions atmosfèriques.  

- Aïllament tèrmic: Normalment és un sol material amb la funció de reduir les 
pèrdues o guanys de calor segons l’època de l’any. 

- Sistema d’evacuació d’aigües: Sistema necessari pel bon funcionament de la 
coberta sense gaires transformacions al llarg del temps en confecció d’aquest. 

Figura 1.2 :  Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007. 

Coberta Calenta  

Figura 1.1: Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007. 

Coberta Freda 
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1.-Exigències de les cobertes en la actualitat:  

Una  coberta actualment és la resposta a específiques exigències d’habitabilitat i seguretat 
regulada per normes clarificades específicament. La posició tal com la funció a la qual 
aquesta és concebuda són els paràmetres que la faran fracassar o no. Totes les exigències 
que seguidament definirem s’han d’arribar a complir simultàniament  i les dividim en quatre 
punts : ambiental,seguretat,estètica i durabilitat. 

Exigències ambientals  

Tot tancament modifica les condicions exteriors per climatitzar les interiors, per crear 
benestar i confort relatiu a paràmetres. 

Tèrmiques 

El disseny de les cobertes implica control entre pèrdues i increments de calor a 
través de la seva superfície, regulat pel CTE en el Document bàsic HE1 “limitació de 
la demanda energètica”, un dels objectius principals és la reducció de les emissions 
de diòxid de carboni a l’atmosfera.  

- Tota coberta s’ha de construir de manera que pugui limitar la demanda energètica 
necessària per a arribar al benestar tèrmic segons el clima,l’ús i el règim 
estacionari. 

- Per determinar la contribució de la coberta a la demanda energètica es tindrà en 
compte l’aïllament i la seva inèrcia tèrmica, la permeabilitat del aire i la exposició a 
la radiació solar d’aquesta. 

- Les zones problemàtiques i propenses a la creació de ponts tèrmics s’han de 
tractar individualment. 

Higrotèrmiques 

S’han de deduir l’aparició d’humitats de condensació, tant superficials com interficials 
que puguin malmetre les característiques de la coberta. El CTE-HE1 especifica que: 

- Les condensacions superficials es limiten per evitar la formació de floridures en la 
superfície interior, hauran de tenir una humitat relativa mensual de 80% en aquesta 
superfície.  

- Les condensacions interficials no han de suposar una excessiva pèrdua de 
prestacions tèrmiques a l’evolvent  i la quantitat màxima de condensació no serà 
mai superior a la quantitat d’evaporació anualment. 

Per altre banda, s’ha d’eliminar tota l’aigua acumulada en la construcció abans de 
col·locar les làmines impermeabilitzants. 
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Acústiques 

Encara vigent la NBE-CA-88 exigeix que l’aïllament mínim dels recintes tancats amb 
el soroll aeri és de 45dBA com a mínim. 

Quan parlem de cobertes transitables és més restrictiu el CTE-DAC-HR 2 que la 
esmentada NBE, i aquest restringeix el soroll a impacte amb espais habitats a 65dB. 
Contràriament la NBE exigeix que l’aïllament aeri sempre ha de ésser superior  al 
d’impacte, és per això que els terres flotants o capes intermèdies es col·loquen en 
aquestes cobertes.  

Impermeabilitat i evacuació d’aigües 

La coberta ha de ser estanca i permetre l’evacuació d’aigües i neu per evitar 
sobrecàrregues o filtracions, és per això que sempre han de tenir una mínima 
inclinació. Les cobertes planes tenen una mínima inclinació de 1%, més recomanable 
del 1,5 – 2%. Per a la impermeabilització s’exigeix la col·locació d’un material de 
baixa absorció d’aigües amb  juntes estanques (si es tracta d’un material dividit en 
peces) sense esquerdes que garanteixi una continuïtat. Especificacions al CTE – 
HS1. 

En els punts singulars d’encontres s’ha de tenir un especial cura amb les seves 
pertinents exigències inclús en esquerdes o deterioraments de la fàbrica per a 
garantir sempre la impermeabilitat de la zona habitada.  

La proba d’estanqueïtat 

Les cobertes planes requereixen una prèvia preparació de l’ impermeabilitzant  que 
consisteix en la inundació de la coberta .Existeixen dues maneres: 
 
Inundant la coberta fins a 5cm per comprovar que no existeixen fugues  no 
sobrepassant mai el nivell de la capa impermeabilitzant. L’aigua es mantindrà durant 
24h. 
Si la coberta és excessivament gran,es dividirà amb murets de totxana. D’aquesta 
manera ens assegurem una millor eficiència a l’hora de localitzar les fissures. 
El buidat es farà de forma progressiva per no debilitar els punts crítics. 
Pel segellat de les boneres existeixen dues maneres per taponar els desaigües :  
 

- Per segellat : Obstruir totalment l’orifici del baixant. Es crea un problema de ràpid 
d’augment de volum i pes en el cas que durant la prova plogués. El buidat es 
realitza amb petits orificis en els  tamponament per evitar la sobrecàrrega de les 
canonades. (Figura 1.3) 

- Per  tub interior : Es col·locarà un tub segellat amb el desguàs que sobrepassi el 
nivell d’aigua de la proba però que no sobrepassi el  nivell de coberta. D’aquesta 
manera si plou, el nivell de l’aigua no sobrepassarà la coberta i s’evacuarà pel 
desaigua. (Figura 1.4) 

Un segon sistema és el continu regat simulant l’acció de la pluja (només és factible 
en zones d’abundància de pluja). El sistema consisteix en el reg  no interromput 
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durant 48 hores, segons el Capitulo 5, article 5.2 de la NBE-QB-90. La finalitat es 
comprovar que els sistemes d’evacuació funciona correctament i que en cas de pluja  
no es sobrepassa el nivell d’impermeabilització. Per assegurar la proba s’utilitza un 
mesurador d’humitat pels materials, per localitzar els recorreguts de les infiltracions 
d’aigua i trobar l’origen del problema. 

Finalment, si cap sistema resulta, es realitzaran testimonis, aquests revelen l’origen 
del problema, es comproven mostres d’objectes per la seva naturalesa dels 
materials, estat i resolucions constructives dels punts crítics. 

El primer procediment en un testimoni es travessar la capa d’impermeabilitzant per 
comprovar si per sota existeixen humitats. Aquest s’haurà d’analitzar a laboratori. 

Seguidament, és realitzarà una segona penetració concèntrica a l’anterior de major 
dimensió per poder extreure el que existeixi entre ambdues capes. A continuació, es 
farà una tercera penetració, però sense travessar la capa d’impermeabilització. Tot 
això després es reposarà mitjançant la col·locació d’impermeabilitzant de la mateixa 
grandària que l’ultima extracció per tal que el solapament sigui complet i no es 
produeixin infiltracions. 

 

 

 

 

 

Control de radiació solar 

La radiació solar sobre la coberta pot beneficiar l’equilibri tèrmic de l’edifici; però 
també pot produir efectes negatius en alguns components: 

- La radiació ultraviolada provoca l’acceleració de l’envelliment de les lamines 
bituminoses per a la impermeabilització o el poliuretà de l’aïllament tèrmic entre 
d’altres. Afecta a la durabilitat i aquests materials s’hauran de tractar i/o protegir. 

 
Figura 1.3 : Empresa Grevasa,2010 .    

Sistema de  segellat 

Figura 1.4 : Empresa Grevasa,2010, sistema tub interior 
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- La radiació infraroja provoca l’augment de la temperatura dels materials exposats a 
aquesta, per tant, es produeixen dilatacions, degradacions, enduriments ,etc. Es 
per això que s’ha de tenir especial cura amb la protecció i col·locació d’aquests, en 
especial  en zones amb claraboies o envidriats ja que la incidència de la radiació 
sobre aquests materials fa que absorbeixin i transmetin la calor a l’interior de 
l’edifici. 

- També en el disseny de la coberta segons la zona on estigui ubicat l’edifici s’ha de 
permetre, mitjançant sistemes passius, aprofitar i controlar la captació solar, o 
utilitzant captadors solars  per a la producció d’energia tèrmica o fotovoltaica.  

Il·luminació 

El fet d’introduir llum natural a través de la coberta anirà en funció de l’orientació de 
la superfície d’aquesta i també en relació a la superfície del sostre interior que 
s’il·lumina . 

Cal tenir en compte que la obertura d’un forat en la coberta trenca la continuïtat 
d’aquesta, i per tant, les seves característiques d’estanquitat al aigua i d’aïllament 
tèrmic i acústic. És per això que és necessari tractar aquests encontres amb 
singularitat. 

Ventilació  

Una altra funció que té la coberta és la renovació de l’aire interior a través 
d’obertures pel pas de la ventilació, a través de les claraboies o fins i tot per la 
càmera d’aire. En alguns casos serà necessari l’aplicació de la ventilació forçada així 
com d’utilització de filtres. 

En els casos que s’utilitzin envidriats a la coberta, serà necessari que siguin 
practicables en una tercera part de la seva superfície per garantir la ventilació natural  
segons estableixen  les normatives d’habitabilitat. 

El CTE  també incorpora normativa específica amb el document bàsic DB-HS3 , 
“qualitat de l’aire interior “: 

- Ventilació bàsica: obertura d’admissió a 1’8m d’altura sobre el paviment o obertures 
fixes en la fusteria, en els menjadors i dormitoris . Obertura d’extracció en banys, 
cuines i lavabos. 

El CTE  també incorpora altures per a les xemeneies de ventilació situades a la 
coberta, on especifica que han de ser de 1m mínim  o superar , en funció de la 
ubicació,les altures següents: 

- Superar l’altura de qualsevol obstacle situat a una distancia entre 2 i 10m. 

- 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle situat a menys de 2m. 

- 2m en cobertes transitables. 
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Exigències de seguretat  

Tota coberta haurà de respondre a exigències en seguretat, en la part estructural, contra 
incendis , front a la violació de  domicili  i durant l’ús i el manteniment. 

Seguretat estructural 

El CTE-DB-SE-AE  especifica quines són les accions en l’edificació 
(vent,neu,pluja,etc.) per a que els elements constructius de la coberta no sofreixin ni 
moviments ni danys. També exigeix característiques especifiques als components de 
la coberta: 

- La cobertura no s’ha de moure ni ser sorollosa amb les accions externes. 

- Si es col·loquen plaques de fibrociment, acer,alumini o sintètiques; aquestes 
tampoc poden sofrir moviments o desplaçaments. 

- Les làmines que no es fixin mecànicament, o els aïllants tèrmics, tinguin algun 
sistema per adherir-se a la coberta o subestructura. 

- Les claraboies s’han de realitzar amb vidre laminat o armat. 

Seguretat contra incendis 

En relació als incendis , la coberta té la funció d’evitar la propagació d’aquests tant 
en el mateix edifici com a edificis veïns. D’acord amb el  CTE –DB-SI s’ha de complir: 

- Una resistència al foc REI de 60 en una franja de 0,5m  amb edificis confrontats o 
de 1m si sota coberta ens trobem amb un sector d’especial risc d’incendi. 

- Els encontres entre façanes i cobertes, les quals no pertanyin al mateix edifici, 
s’haurà de mantenir una relació entre les altures “d” i “h” tal com indica la figura 1.5. 

     

 

- Els materials de revestiment que ocupin més del 10% d’aquest o que siguin 
l’acabat exterior de coberta, inclús per a voladissos superiors a 1m de llargària han 

 

Figura 1.5: Cerramientos de edificios. Cubiertas,2007 Resistència al foc de les cobertes  
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de ser estrictament dels materials esmentats en la taula 1.1 que relaciona la forma 
amb el material a emprar.   

PRODUCTES I MATERIALS DE RECOBRIMENT DE COBERTES 

 - Pissarra natural Pissarres 

 - Pissarra de pedra 
 - De pedra 
 - De argila 
 - De ceràmica 

Teules 

 - D'acer  
 - Xapes planes i prefabricades Fibrociment 
 - Pissarres 
 - Alumini o aliatges d'alumini 
 - Coure o aliatges de coure 
 - Zinc o aliatges de zinc 
 - Acer no revestit 
 - Acer inoxidable 
 - Acer galvanitzat 
 - Acer revestit en bobines 

Xapes metàl·liques perfilades 

 - Acer esmaltat 
 - Alumini o aliatges d'alumini 
 - Coure o aliatges de coure 
 - Zinc o aliatges de zinc 
 - Acer no revestit 
 - Acer inoxidable 
 - Acer galvanitzat 
 - Acer revestit en bobines 

Plaques metàl·liques planes 

 - Acer esmaltat 
 - Grava solta d'espessor mínim de 50 mm o 
una massa ≥ 80 kg/m² (mida mínima de 
l'àrid: 4mm; màxim: 32mm).   
 - Capa de revestiment de sorra o ciment 
d'un espessor mínim de 30mm.  

Productes destinats a ser coberts 
totalment en utilització normal (amb els 
materials inorgànics enumerats a la 
dreta) 

 - Pedra modelada o lloses minerals d'un 
espessor mínim de 40 mm.  

(*) Sempre que compleixin les disposicions nacionals relatives al disseny i execució de 
les obres i les condicions específiques del quadre 2.2-1 del RD 312/2005  

 

Les subestructures lleugeres, no previstes per a suportar més càrregues que la pròpia 
coberta i càrrega mínima permanent de 1kN/m2 ,poden ser de resistència al foc R30 
sempre i quan no ocasionin danys extens. 
Tractant-se de reacció al foc els paràmetres són:   Grau de combustibilitat 
(A1,A2,B,C,D,E,F) , missió de fums (s1,s2,s3) , indicatiu de despreniment de gotes o 
partícules inflamades (d0, d1, d2, nul·la , mitja o alta caiguda) .Si es dota a una coberta 
de més resistència al foc de la necessària pot dificultar  a la dissipació tèrmica. 

Seguretat contra robatori 

Cal tenir especial atenció al disseny de la coberta front a robatoris ja que les 
companyies asseguradores varien el preu notablement segons aquest paràmetre. És 

Taula 1.1 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007.  Materials més utilitzats com a recobriments de cobertes. 
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per això que s’hauran d’incrementar costos en l’aplicació de materials  resistents o 
vidres especials si es tracta de claraboies o mecanismes de seguretat.  

Seguretat d’ús i manteniment 

Tota coberta ha d’estar preparada adequadament per a la seguretat front al risc de 
caiguda, el CTE-DB-SU 1 contempla:  

- Han d’existir barreres de protecció col·lectiva dels desnivells de 55cm o superiors. 
Excepte quan sigui incompatible amb l’ús previst. 

- Si no excedeix dels 6m de desnivell aquestes tindran una altura de 90cm; 110cm 
per a la resta. 

- Aquestes tindran una resistència i rigidesa a una força horitzontal de 1,6kN/m en 
cobertes transitables i de 0,8kN/m en cobertes no transitables. 

- Barreres en cobertes per a usos comercials o de pública concurrència han d’estar 
dissenyades de tal manera que no siguin escalables entre els 200 i 700mm 
d’altura. No tindran cap obertura de prou grandària  per travessar-hi esferes de 
100mm de diàmetre. 

D’altra banda, en tota coberta s’han de preveure operacions de manteniment, i s’ha de 
tenir especial prevenció en la col·locació de punts de suport fixes en tota la superfície 
de la coberta per a permetre realitzar feines de manteniment i conservació amb tota 
seguretat. En cobertes inclinades, un exemple serien els ganxos en el carener cada 
2m o baranes perimetrals, com també la disposició de passarel·les o camins pel 
transport o el pas còmode d’operaris. 

Exigències estètiques  

La forma i aspecte extern de la  coberta és primordial sobre l’efecte que genera al seu 
entorn. Malauradament al no ser un element vistós de l’edifici no s’ha prestat molta atenció 
al llarg dels anys. Tanmateix, aquest desinterès també ha provocat problemes en la solució 
constructiva a realitzar. 

En alguns casos acaben sent el lloc de fixació de maquinaria exterior de l’aire condicionat, 
antenes i més. Les fixacions imprevistes d’aquests a la coberta  generen perforacions a la 
capa impermeabilitzant o a la mateixa cobertura i poden provocar goteres. 

Exigències de durabilitat  

La vida útil dels elements de la coberta es defineix amb l’ús previst i el manteniment 
d’aquests, així com la solució constructiva adoptada i la qualitat dels materials. El grau de 
durabilitat es tradueix en la exigència  econòmica que es repercuteix en el cost global: 

 

Cg = Cc + Cm + Cr 

Cg = Cost Global 

Cc = Cost de Construcció (inclosos salaris i subcontractacions) 
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Cm = Cost de manteniment  

Cr = Cost de reparació (substitucions i averies) 

Si parléssim concretament del cost de construcció de la coberta: 

Cc coberta =  
n

1,0
 x Cc Edifici  ; n =nº de plantes 

Els costos de manteniment acaben sent un resultat directe de la decisió constructiva quan 
es decideix un disseny formal d’aquesta ; és per això que cal buscar un equilibri entre el 
disseny constructiu amb el conseqüent cost i entre el manteniment futur que aquest 
comporti. 

S’estima una vida útil entre 20-25anys en les cobertes, amb el manteniment pertinent 
s’allarga; però també abans d’aquests 25 anys ha d’haver tingut manteniment i recanvis, ja 
que alguns d’aquests components estimen una vida menor, com és el cas de les làmines 
impermeables on la vida útil és de 10anys. 

2.-Classificació cobertes:  

Segons el comportament higrotèrmic: 

Coberta calenta 

Aquest tipus de cobertes tenen o no càmera d’aire sense ventilar. Es tracta d’un tancament 
format per una o dos fulles amb la càmera entremig. Les fulles poden estar formades per  
varies capes de components diferents, o tenen també la possibilitat d’estar formades per 
varies capes de diferents materials . 

Coberta freda 

Sempre amb càmera d’aire ventilada. Construïda amb dues fulles amb la càmera ventilada 
entremig. Aquestes també poden estar formades per diferents capes de diferents materials; 
però  amb un comportament higrotèrmic superior per: 

- Permetre assecar el material interior de  les capes. 

- Durant el hivern  fa que la circulació de l’aire interior pugui mantenir el material 
aïllant en sec i al estar  airejat permet la no acumulació de vapor d’aigua procedent 
de l’espai habitat interior. D’’aquesta manera no es fa necessària la instal·lació 
d’una barrera de vapor, només en casos d’altes acumulacions de vapor. 

- Durant l’estiu, els rajos de la irradiació solar escalfen l’aire interior de la càmera, 
creant un corrent d’aire ascendent i evacuant aquest per els respiradors situats al 
punt més alt de la coberta, a la vegada que va entrant aire fresc per les obertures 
de l’aler , per tant, eliminant les acumulacions de vapor i calor de la cobertura de la 
coberta i evitant la seva transmissió a l’interior de l’edifici. 
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Segons la pendent: 

Tota coberta ha de tenir un mínim pendent possible en direcció als elements d’evacuació 
d’aigües per garantir l’estanquitat i la impermeabilitat d’aquestes. En les següents taules el 
CTE  HS1 especifica els mínims pendents dels diferents tipus de  cobertes planes i 
inclinades. 

 

PENDENTS DE LES COBERTES INCLINADES 

PROTECCIÓ (1) (2) PENDENT 
MÍNIMA % 

Teula corba 26 

Teula mixta i plana monocanal  30 

Teula plana marsellesa o alacantina 40 

TEULES (3) 

Teula plana amb encaix  50 

PISSARRES 60 

Zinc 10 

Plaques simètriques d'ona gran 10 

Plaques asimètriques de nervadura 
gran 

10 

Fibrociment 

Plaques asimètriques de nervadura 
mitja 

25 

Perfils d'ondulació gran 10 

Perfils d'ondulació petita 15 

Perfils de grecat gran  5 

Perfils de grecat mitjà 8 

Sintètics 

Perfils nervats.  10 

Perfils d'ondulació petita 15 

Perfils de grecat o nervat gran 5 

Perfils de grecat o nervat mitjà 8 

Perfils de nervat petit 10 

Galvanitzats  

Panells  5 

PLAQUES I 
PERFILS 

Aliatges lleugers Perfils d'ondulació petita 15 

PENDENTS DE LES COBERTES PLANES 

ÚS PROTECCIÓ PENDENT MÍNIMA 
% 

PENDENT MÀXIMA 
% 

 - Soldat fixa 
Vianants 

 - Soldat flotant 
1 5 (1) 

TRANSITABLE 
Vehicles   - Capa de rodament 1 5 (1) 

 - Grava 1 5 
NO TRANSITABLE   - Làmina 

autoprotegida 1 15 

ENJARDINADES   - Terra vegetal  1 5 
(1) En les rampes no s'aplica la limitació de pendents màximes.  

Taula 1.2 : Pendents de cobertes planes  (CTE-DB-HS1), 2006.  pendent de les cobertes planes 
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Perfils de nervat mitjà  5 

(1) En el cas de cobertes amb varis sistemes de protecció sobreposats s'estableix com a 
pendent mínima, la major de les pendents per cada un dels sistemes de protecció.  

(2) Pels sistemes i peces de formats especials, les pendents han d'establir-se d'acord amb 
les corresponents especificacions d'aplicació. 

(3) Aquestes pendents són per faldons menors a 6,5 m, una situació d'exposició normal i 
una situació climàtica desfavorable; per condicions diferents a aquestes, s'ha de prendre el 
valor de la pendent mínima establerta en la norma UNE 127.100 (Teules de formigó) o UNE 
136.020 (Teules ceràmiques).  

 

Segons l’ús:   

L’ús, sigui transitable o no transitable, condicionarà la tipologia de la coberta i els 
components ideals a emprar. La següent taula estableix una relació segons l’ús. 

 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES COBERTES SEGONS L'ÚS 

ÚS TIPUS COBERTURA 
 - Llosa filtrant 
 - Plaques flotants Trànsit de vianants  
 - Plaques fixes 

 Trànsit rodat  - Capa de rodament 
TRANSITABLE 

 Planes 

 Enjardinada   - Terra vegetal  
 - Grava  No trànsit 
 - Llosa lleugera 

 Planes  

 Inundada  - Aigua 
 - Teules 
 - Pissarres 

 Peces solapades 
petites  

 - Plaques asfàltiques 
 - Plaques de fibrociment 
 - Plaques sintètiques  Peces solapades grans 
 - Plaques metàl·liques 
 - Zinc 
 - Coure 
 - Acer galvanitzat 

 Làmines metàl·liques 

 - Acer inoxidable 

NO 
TRANSITABLE 

 Inclinades 

 Panells  - Sandvitx  

 Taula 1.4 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007, classificació de les cobertes segons l’ús. 

Taula 1.3 : CTE-DB-HS1, 2006.  pendent de les cobertes inclinades 
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3.-Criteris de disseny:  

Les cobertes han d’aportar resposta a les accions exteriors i als criteris de les normatives, 
adaptant-se al projecte concret i altres condicionants: 

- La imatge que projecta amb l’entorn. 

- La situació geogràfica, l’escalfament, els tipus de vent, la quantitat de pluges,etc... 

- L’ambient si és rural ,urbà industrial o marí . Els nivells de contaminació o soroll 
també condicionen la solució constructiva. 

- L’emplaçament, és a dir, la inclinació varia el sistema d’evacuació d’aigües, o el fet 
de tenir edificis aïllats o adossats. 

- L’ús que se’n fa de l’edifici, residencial, públic, industrial,etc. 

- L’ús de la coberta. 

- La normativa aplicable que s’exigeix. 

Altres condicionants són les capacitats que s’exigeix a la coberta referent a: 

- Comportament higrotèrmic. 

- Aïllament acústic. 

- El grau de sostenibilitat del disseny. 

- El procés d’execució. 

- Els costos. 

Per tant, l’elecció del tipus de coberta està estrictament lligat amb els aspectes que afecten 
a cada projecte, en els quals s’haurà d’identificar i avaluar prèviament abans de l’adopció de 
qualsevol mesura. 
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4.-COBERTES PLANES  

Es defineix com a coberta plana tota coberta amb un pendent entre 1 – 5 %. El CTE, segons 
el HS1, permet una pendent de fins a un 15% en cobertes convencionals i de trànsit rodat si 
aquestes doten d’una làmina impermeable autoprotegida.  

Dintre de les cobertes planes, les cobertes calentes són les més freqüents, encara que el 
seu comportament higrotèrmic és pitjor que les fredes ventilades, és per això que és 
necessari introduir una càmera d’aire ventilada. 

4.1.-Coberta invertida:  

Dins l’agrupació de les cobertes planes trobem la coberta invertida la qual ens presenta 
certs avantatges en front la coberta tradicional. 

Un dels avantatges és l’econòmic, el cost de la coberta tradicional en la seva major part és 
de mà d’obra i la solució de coberta invertida la redueix, proporcionant economia i rapidesa 
d’execució. Pràcticament no precisa manteniment i la seva facilitat és també un avantatge 
econòmic. 

Els principals components de la coberta invertida són els següents: 

- Estructura resistent 

- Capa de formació de pendent 

- Impermeabilització  

- Aïllament tèrmic  

- Capes separadores  

- Capes de protecció i acabat  

- Evacuació d’aigües 

4.1.1.- L’estructura resistent:  

Aquesta estructura  és necessària que la calculem tenint en compte el pes propi de la 
coberta, les sobrecàrregues d’ús, manteniment, de neu o aigua, i alhora que complexi les 
exigències bàsiques i instruccions que li són d’aplicació, ja sigui en el propi CTE o en les 
NTE.  

Les tipologies d’estructures en general solen ser les mateixes que per a les cobertes 
planes, les quals estan dividides en dos grups: 

- Estructures superficials continues com forjats de formigó o lloses de formigó 
horitzontal.  

- Estructures discontinues de bigues d’acer, formigó o fusta i plaques grecades 
d’acer.  
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4.1.2.- Capa de formació de pendents : 

És l’element que conforma i dóna pendent a la coberta i alhora serveix de suport a la 
impermeabilització. Ha de tenir cohesió i estabilitat suficient en front a les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques.  Convé que l’espessor mínim sigui de 2 cm i no sobrepassi els 
10 cm. I pel que fa a la pendent entre 1% i 5%( recomanable el 1,5%). 

Els materials de formació de pendent de forma general han de ser lleugers, de poc pes i 
de gran resistència i alhora compatibles amb la impermeabilització. Els agrupem en tres: 

- Formigó cel·lular: és una estructura porosa que s’obté de l’ introducció de 
bombolles de gas en una barreja fluida de ciment i sorra la qual crea un material de 
poca densitat.  

- Morters d’àrids lleugers: els morters han d’estar conformats per àrids fins i lleugers i 
exempts d’irregularitats per tal de que no danyin la membrana i s’esquerdin per 
retracció o accions tèrmiques.  

- Argila expansiva 

- Altres materials que podem utilitzar són: el morter de ciment, elements prefabricats 
de formigó cel·lular, plaques metàl·liques, i taulons de fusta.  

 
4.1.3.- Impermeabilització : 

A través de qualsevol tancament que separa dos ambients amb diferent temperatura i 
grau d’humitat, existeix un gradient de pressió de vapor d’aigua, el qual origina un trànsit 
del propi a través del tancament, és a dir, de la coberta, des de l’atmosfera més calenta 
a la més freda, possibilitant que s’aconsegueixi la saturació d’humitat d’aire i amb això, 
es produeixi la condensació.  
Per evitar aquest fenomen, el càlcul higrotèrmic pot obligar a disposar d’una capa 
impermeable al pas de vapor d’aigua del costat calent, evitant que s’arribi al punt de 
temperatura de rosada. Aquesta barrera de vapor resulta contraproduent si està mal 
situada o impedeix la ventilació de las parts humides de la coberta.  
 
En la solució de les cobertes invertides la impermeabilització està situada en el costat 
calent actuant a la vegada de barrera de vapor. La majoria de materials per 
impermeabilitzar tenen alta resistència al pas de vapor d’aigua i el disseny de la coberta 
invertida fa que la impermeabilització i barrera de vapor es confonguin amb una sola 
capa, evitant una segona capa on la seva funció específica és la de barrera de vapor.  
Un altre avantatge d’aquestes cobertes és la inexistència d’espais absents  de ventilació, 
com passa amb la solució tradicional en l’espai entre la impermeabilització i la barrera de 
vapor, la qual cosa obliga a instal·lar capes de difusió per evitar condensacions interiors 
en la coberta.   

Així doncs, la impermeabilització és un dels elements principals de la coberta, la seva 
missió principal és la de garantir estanquitat en la coberta impedint el pas d’aigua. 

Poden fer-se servir làmines prefabricades bituminoses o sintètiques, o bé 
impermeabilitzants “in situ”.La durabilitat de la impermeabilització en les cobertes planes 
és factor determinant de la durabilitat global de l’element. En canvi, en les invertides la 
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membrana impermeabilitzant queda protegida en front les accions mecàniques per la 
protecció i per les plaques d’aïllament tèrmic.  

La capa impermeabilitzant es degrada pels canvis bruscs de temperatura. En zones 
càlides és bona la solució invertida ja que protegeix a la impermeabilització de 
l’envelliment degut a altes temperatures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.- Aïllament tèrmic : 

És un dels components bàsics de la coberta, ja que adquireix un grau de compliment 
d’exigències major. A tot aïllant tèrmic li demanarem: 

- Absorció mínima d’aigua, ja que en cas contrari el valor de l’aïllament tèrmic 
disminuiria en gran proporció; s’ha de tenir en compte que l’aigua es filtra a través 
de la capa de protecció fins a la impermeabilització, passant per les juntes de les 
plaques aïllants.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie i als cicles de gelada i desglaç. 

- Resistència per suportar la manipulació i el trànsit durant i després de la 
construcció. 

- Bona estabilitat dimensional. 

- Fàcil manipulació. 

- Adequat comportament al foc. 

- Imputrescible, inclòs en contacte permanent amb l’aigua.  

Làmines impermeabilitzants 

prefabricades 

Làmines bituminoses 

Làmines sintètiques 

Làmines bituminoses (LO) 

Làmines d’oxiasfalt modificat (LOM) 

Làmines de betum modificat (LBM) 

Làmines de betum modificat amb blastòmers (LBM) 

Làmines extruides de betum modificat (LBME) 

Làmines de cautxú sintètic (EPDM) 

Làmines de PVC (plàstiques) 

Làmines de quitrà modificat (LAM) 

Làmines impermeabilitzants 

“in situ” 

Resines de poliestirè 

Resines de poliuretà 

Resines elastomèriques en base de làtex 

Membranes líquides de poliuretà o poliuretà (projectades) 

Cautxú líquid. 
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El material que més s’utilitza és la placa d’espuma rígida de poliestirè extruït. Es 
subministra en planxes de dimensions i pes, fàcilment manejables, que generalment es 
col·loquen soltes o poden adherir-se, en els extrems. Tenen les cantonades a mitja fusta 
per a que encaixin perfectament i per a contrarestar les retraccions de les plaques per 
causes tèrmiques.  

Un altre material que s’utilitza sobretot per qüestions mediambientals és el suro ja que és 
un recurs natural. Tot i això s’ha d’escollir un material que complexi les condicions 
d’absorció d’aigua i resistència a compressió.  El suro presenta alguns inconvenients 
tècnics com la seva baixa manejabilitat, els seus moviments dimensionals deguts als 
canvis de humitat, i per evitar l’acció de l’aigua s’ha d’anar aglomerant amb resines.  

L’espessor de l’aïllament s’ha de calcular per cada zona climàtica segons el CTE-DB-
HE1, estant comprés entre 50 i 80 mm.  

Com que en aquestes cobertes s’utilitza un aïllament impermeable, no absorbent 
d’aigües, llavors no existeixen pèrdues de calor quan s’humiteja i tampoc sofreix 
condensacions superficials o interficials ja que al estar col·locat sobre la làmina 
impermeabilitzant, aquesta para el vapor procedent de l’interior de l’habitatge. En la 
següent representació (fig. 1.6) es demostra la capacitat de protecció de la capa 
d’impermeabilització que té una coberta invertida. 

 

 

4.1.5- Capes separadores : 

Són productes que s’interposen entre la resta de components de la coberta per mantenir 
la durabilitat i eficàcia del sistema. S’utilitzen per evitar l’adherència entre alguns dels 
altres components de la coberta, permeten els moviments diferencials entre ells, separen 
l’aïllament tèrmic de la protecció, proporcionen protecció física i química entre materials 
que siguin compatibles i actuen com a filtrants. Una capa d’exemple podria ser la capa 
de no punxonament. La protecció mecànica al desgast o punxonament es pot obtenir 
amb un filtre col·locat com a suport de la impermeabilització. 

4.1.6.- Capes de protecció i acabats : 

Tenen la missió d’evitar la flotabilitat de l’aïllament i de la impermeabilització, i protegir 
aquests de la radiació solar i de l’acció del vent.  

Figura 1.6 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007   Relació Temperatura ºC i Temps. 
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Tant la impermeabilització com els materials aïllants tèrmics necessiten una protecció i/o 
acabats per no ser atacats pels rajos ultraviolats. A més, corren el risc de ser succionats 
pel vent, ja que presenten gran superfície i relatiu poc pes, i en molts dels cassos no 
s’adhereixen a suport. El tipus de protecció dependrà principalment de l’ús de la coberta.  

4.2.-Coberta no transitable:  

Aquest tipus de coberta només és visible a efectes de manteniment o reparació. Es pot 
resoldre amb capa de protecció de grava o llosa lleugera entre d’altres.  

Sota l’aïllant tèrmic , es pot realitzar de la mateixa manera que la coberta invertida, 
normalment amb plaques de poliestirè extruït per la seva rigidesa,  col·loquem el material de 
formació de pendents, que tal com s’ha explicat en el punt 4.1.1  es pot realitzar amb 
formigó cel·lular o àrids lleugers. En aquest tipus de cobertes s’haurà de preveure uns 
passadissos de manteniment en les zones de trànsit cap als accessos de instal·lacions, 
antenes, etc. 

Grava 

Quan es tracta de grava aquesta ha d’estar sobre un pendent aconsellat de 1,5% fins 
a un màxim d’un 5%. La grava ha de ser de cantó rodat i totalment neta. La capa de 
grava té un espessor màxim de 5cm. 

Sota la grava s’ha de col·locar una capa separadora per protegir l’aïllament tèrmic 
que es col·loca seguidament. Aquesta capa feta de un filtre sintètic o un filtrant 
simplement perquè l’aigua no s’estanqui  i per impedir que petits àrids l’entravessin  i 
puguin danyar l’aïllant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 i 1.8 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 

Coberta no transitable de grava amb encontre amb passadís 
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Llosa lleugera 

Funciona de la mateixa manera que una coberta  no transitable de grava, simplement 
es substitueix la grava per unes plaques de pedra natural o artificial de baix pes, 
normalment de 25kg/m2 , és per això que normalment s’utilitzen per a la rehabilitació 
ja que alleugereixen molt la càrrega. 

Aquestes plaques es recolzen amb un dispensador metàl·lic, directament sobre 
l’aïllant de plaques de poliestirè, que en aquest cas està protegit per una capa de 
morter de 1cm de gruix. Es col·loca per protegir contra el punxonament, el vent i els 
rajos ultraviolats ja que les plaques tenen juntes o espais per la dilatació entre elles i 
per protegir-les de la succió del vent. 

 

 

4.3.-Coberta transitable:  

En aquestes cobertes es tracta de col·locar un recobriment o capa de protecció que sigui 
capaç de suportar sobreesforços, fins i tot, sobreesforços d’ús. Podem distingir  entre tres 
tipus generals, les lloses lleugeres de formigó porós, les plaques flotants o plaques fixes. 

L’ordre d’adequació de les capes és el mateix que en les cobertes no transitables. 
Començant a partir de l’estructura resistent es col·loca la barrera de vapor o càmera d’aire, 
la capa de formigó de formació de pendents, la capa d’impermeabilitzant, l’aïllament tèrmic, i 
la capa de protecció de morter, és a partir d’aquest punt on s’adeqüen les següents capes 
per al trànsit.  

Llosa filtrant 

 Són plaques de 60x60,  molt similars a les lloses lleugeres de les cobertes no 
transitables; però amb la peculiaritat que són capaces de filtrar l’aigua ja que es 

 

Figura 1.9 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 

Encontre coberta no transitable de llosa lleugera flotant amb façana ventilada 
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tracta d’un formigó porós i d’alta resistència. En aquest cas la capa separadora  de 
l’aïllant tèrmic és de 4cm de morter. 

 

 

Plaques flotants 

 Tal com diu el nom l’acabat es tracta de plaques sostingudes amb una 
subestructura, aconseguint una càmera d’aire entremig millorant així el 
comportament higrotèrmic i adequant un espai per al pas d’instal·lacions. Entre 
plaques es deixa un espai per a la lliure dilatació i filtració d’aigües. 

Les plaques són de ceràmica, pedra natural ,artificial o sintètica i també de fusta. 
Aquestes estan calculades per a suportar esforços de flexió al ésser recolzades en 
els quatre cantons de cada placa. L’espessor anirà en funció de la separació entre 
cada suport, les característiques del material i les sobrecàrregues estimades. 

Els suports han de tenir una base ample per no sobrecarregar puntualment 
l’aïllament tèrmic, en general són materials prefabricats de morter de ciment o 
termoplàstics, aquests últims poden ser fixes o regulables. Amb els regulables es pot 
aconseguir un paviment totalment llis, creant la pendent en el nivell inferior. 

 

Plaques fixes 

 A diferència entre les flotants i les fixes és l’eliminació de la subestructura i la 
càmera ventilada per una material fixat i robust com podria ser un llit de sorra. El 
material d’acabat és el mateix: ceràmica , pedra natural, formigó o morter filtrant, etc. 

Figura 1.11 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 

 Coberta  transitable plaques flotants 

 

Figura 1.10 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 

 Coberta  transitable de llosa filtrant 
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aquest material ha de tenir una forma o dimensió compatible amb la pendent de la 
coberta i realitzant juntes de dilatació. 

 

 

4.4.-Coberta enjardinada:  

La base d’aquesta coberta es caracteritza en que el seu material de protecció és la capa de 
terra vegetal on es planten diferents espècies vegetals. Existeixen les enjardinades 
extensives i les ecològiques o intensives i les seves diferències són: 

- Les extensives tenen un  espessor que no supera els 15cm. S’utilitzen plantes de 
10-12 cm d’altura. El manteniment és mínim. 

- En les ecològiques l’espessor supera els 15cm. No existeix limitació en les 
plantacions. Òbviament tindran un manteniment més exhaustiu i periòdic.  

La coberta enjardinada beneficia a la coberta amb un millor aïllament tèrmic i acústic, 
prolongant també la vida del impermeabilitzant, a part de que millora l’entorn i les emissions 
de CO2 i alhora afavoreix el paisatge urbà. 

S’acostumen a plantar vegetacions de fulla caduca per a la protecció del tancament de la 
radiació solar durant l’estiu i l’afavoriment solar durant l’hivern. 

Els seus components i ordre de col·locació són: 

- Capa de formació de pendents d’espessor mínim. 

- Membrana impermeabilitzant 

- Aïllament tèrmic de 1,75 W/mK. No es farà necessari quan la capa de terra vegetal 
sigui considerable. 

- Capa separadora filtrant, normalment filtre sintètic filtrant per evitar el pas de la 
terra o el punxonament de les arrels. 

- Capa drenant de 20cm d’espessor ,l’àrid de 16 o 32mm. També és possible 
col·locar làmina de material nodular prefabricat. 

Figura 1.12 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 

 Coberta  transitable de plaques fixes amb llit de sorra 
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- Capa separadora resistent de perforació d’arrels, 200gr/m2  

- Capa de protecció de terres , suport físic de la vegetació i subministrador d’aigües, 
nutrients i oxigen. 

- Vegetació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16 : Elaboració pròpia, 2010 

Detall en 3 dimensions de l’estratificació 

d’una coberta enjardinada 

 

Font 1.13 , 1.14 i 1.15: Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 

 Coberta enjardinada amb capa drenant de grava o làmines 

prefabricades drenants.     Dreta : Detall làmina prefabricada 
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4.5.-Coberta per a tràfic rodat:  

La finalitat d’aquesta coberta és la circulació de vehicles, per tant és necessari un disseny 
que permeti el sobreesforç d’ús de grans càrregues. La capa d’acabat o de rodament pot ser 
de formigó o d’aglomerat asfàltic o similars. Les capes són:  

- Estructura resistent. 

- Capa de formació de pendents . 

- Membrana impermeabilitzant 

- Aïllament tèrmic de poliestirè extruït . 

- Capa separadora filtrant i protectora al punxonament.. 

- Capa de protecció de formigó o morter. 

- Capa de rodament, composta per aglomerat asfàltic en calent o llosa de formigó. 

Si s’aboca  l’aglomerat directament sobre la capa d’impermeabilitzant, l’espessor 
mínim d’aquest és de 8cm. Amb una protecció de morter s’haurà d’intercalar entre la 
impermeabilitzant i aquesta una capa separadora que asseguri la falta d’adherència. 
La capa de morter serà de 4cm mínim . 

També podem utilitzar formigó com a capa de rodament, l’espessor mínim serà de 8cm 
armat amb una malla electrosoldada.  

Es adequat col·locar la capa d’aïllament tèrmic per protegir la làmina impermeabilitzant. 
S’utilitzarà un aïllament d’alta resistència a compressió, segons la EN 826 serà de 
0,5MPa. 

 

Figura 1.17 i 1.18 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 

 coberta transitable de llosa asfàltica per a rodament. 
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4.6.-Coberta inundada:  

Tal com el seu nom indica, aquesta coberta es caracteritza per tenir aigua com a capa de 
protecció. Això comporta que el nivell d’aquesta haurà de ser controlat permanentment, i es 
requereix disposar d’alimentador d’aigua per evaporacions pel sol i de sobreeixidors per 
desbordaments. 

Utilitzen l’aigua acumulada com a inèrcia tèrmica i una característica identificativa és que no 
són cobertes amb molt pendent per l’existència dels sobreeixidors. 

La làmina impermeabilitzant, en aquest cas, es col·locarà per sobre de l’aïllament tèrmic per 
evitar la degradació excessiva. 

Els seus components i ordre de col·locació són: 

- Estructura resistent continua i horitzontal. 

- Barrera de vapor  ja que la capa d’impermeabilitzant es situa en la cara feda de 
l’aïllant . 

- Capa d’aïllament tèrmic. 

- Impermeabilitzant. Material bituminós o sintètic. 

- Capa de formació de pendents. Pendent de 1 al 5 per mil. 

- Capa de protecció. Normalment es tracta d’una capa d’acabat per facilitar el 
manteniment de neteja o simplement és estètic. 

- Capa d’aigua, d’espessor no menor de 10cm. 

4.7.-Coberta industrial o deck:  

Per aquest tipus de cobertes es sol buscar molt poca pendent, simplicitat i poc pes 
(aproximadament 10Kg/m2). La coberta industrial més emblemàtica és la coberta Deck entre 
d’altres. Com a element base s’utilitza una placa de xapa “nervada” d’acer galvanitzat on la 
pendent es genera amb la pròpia estructura. 

Els seus components i ordre de col·locació son: 

- Estructura resistent discontinua de bigues metàl·liques o formigó. 

- Capa de formació de pendents de xapa nervada de 0,7mm d’espessor sobre . 

- Placa d’aïllant tèrmic rígida fixada mecànicament a la xapa nervada. 5 fixacions 
cada metre quadrat. 

- Membrana impermeabilitzant 

La membrana impermeabilitzant queda exposada a la intempèrie , és per això que si 
s’utilitza material bituminós serà necessari que estigui protegida per una capa de grànuls 
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minerals o fulles metàl·liques. Si la capa d’impermeabilitzant és de PVC  no serà necessari 
protegir-la.  

La impermeabilització es fixa a l’aïllant i aquest al suport conseqüentment, mitjançant 
emulsions o pintures d’imprimació si es tracta d’impermeabilitzant bituminós i amb fixacions 
mecàniques si és de material sintètic. 

En la cara interna de l’aïllament es col·loca un component com a barrera de vapor si la xapa 
nervada no resulta estanca, normalment es soluciona col·locant una càmera d’aire ventilada. 
En el cas de les cobertes industrials autoprotegides, aquesta difusió o ventilació del vapor de 
l’interior del local no succeeix sense obertures a la façana per la ventilació del vapor que  la 
càmera d’aire o barrera de difusió acumula o amb xemeneies de ventilació arreu de coberta. 
La barrera de vapor (làmina impermeabilitzant)  no necessita obertures ja que tal com diu el 
seu nom fa de barrera contra el vapor i es queda dins de l’edifici. 

4.8.-Coberta a la catalana:  

Aquest tipus de cobertes s’executen amb molt poca pendent , les fa ideals per a terrasses .  

La seva característica més significativa és la utilització d’una càmera d’aire ventilada per 
façanes, situada sota el paviment i sobre el suport que permet graduar perfectament la 
càrrega tèrmica. Propi de zones mediterrànies. 

Per evitar que pugi entrar aigua dins de la càmera a través de les obertures , tenim que 
col·locar sobreeixidors un nivell per sota de la cota de ventilació, la qual es realitza amb 
obertures a façana a nivell de càmera d’aire. 

És una coberta on s’exigeix una abundant acció de manteniment, és per això que avui en dia 
està en desús. Els seus components són : 

- Estructura resistent continua i horitzontal. 

- Barrera de vapor i suport de cobertura  ja que la capa d’impermeabilitzant es situa 
en la cara feda de l’aïllant . 

-  Capa d’aïllament tèrmic. 

- Embolcall estanc , 2 capes de ceràmica  

- Capa de formació de 
pendents. Pendent de      
1- 3 %. 

- Impermeabilitzant. Material 
bituminós o sintètic. 

- Filtre geotèxtil de polietilè. 

- Acabat o capes de 
protecció ceràmiques. 

 
 

Figura 1.19 : www.gencat.net,2010.                                   

secció coberta a la catalana 
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5.-COBERTES INCLINADES:  

La inclinació d’aquesta coberta fluctua entre el 5 i 45 %, per aconseguir aquest efecte 
d'inclinació són necessaris diversos procediments. Podem utilitzar estructures de fusta, 
metàl·liques o taulons ceràmics, formigó armat, etc. El més utilitzat sol ser la formació de 
tàbics de totxo ceràmic massís perforat, separats entre sí, ens ajudaran a marcar la pendent 
desitjada. Aquests tàbics alhora creen una càmera d'aire que independitza l’ambient exterior 
de l'interior amb un resultat tèrmic acceptable. Anomenats envanets de sostremort. 

Podem agrupar les cobertes inclinades en dos. La coberta inclinada freda i la calenta. D’una 
manera representativa es pot entendre el funcionament de cada una d’aquestes cobertes. 

COBERTA FREDA: (fig 1.20) 

(1)-Taulell de coberta: és un forjat ceràmic de biguetes 
i cassetons o taulells ceràmics de rajoles sobre 
envanets de sostremort amb capa de compressió de 
formigó (2), armada amb malla fina electrosoldada, 
que originen la pendent de la coberta. 

(3)-Protecció pesada: originada per l’ instal·lació de 
peces de teula ceràmica o formigó, pissarra o plaques 
asfàltiques.        

COBERTA CALENTA: (fig 1.21) 

(1)-Taulell de coberta: és un forjat ceràmic de biguetes i 
cassetons o taulells ceràmics de rajoles sobre envanets 
de sostremort amb capa de compressió de formigó, 
armada amb malla fina electrosoldada, que originen la 
pendent de la coberta. 

(2)-Impermeabilització: formada per dues mans creuades 
d'emulsió asfàltica en fred amb un consum de 1,5 kg/m2 
mínim o l’ instal·lació d'una làmina de betum polimèric 
APP o SBS de 3 kg/m2, armada amb una filtració de 
poliestirè (140 g/m2), adherida al suport amb adhesiu 
asfàltic en fred i solapada entre sí de 3 a 5 cm, o 
incorporar en la capa de compressió un hidròfug de 
massa a raó de 14kg/m3 (1kg/sac ciment).  
 
  
(3)-Aïllament: Creat amb la instal·lació de plaques 
d'espuma de poliestirè extruït amb una de les seves 
cares entallada, ancorada al tauló de la coberta amb tacs expansius de polipropilè (4) que 
no agredeixen al medi.  

(6)-Cobertura: està formada per la instal·lació de peces de teula corba o plana, ceràmica o 
de formigó, recolzades sobre guies de morter de ciment Pòrtland (5) entallats en la ranura 
de la placa aïllant. Si es desitja instal·lar una altra tipus de cobertura, es realitza una capa de 
morter de ciment alleugerit o guix on s'entrelliguen mecànicament les peces de cobertura.  

Figura 1.20: La cubierta del Edificio, 2005 

Coberta freda de  teula ceràmica 

Figura 1.21: La cubierta del Edificio, 2005 

Coberta calenta de  teula ceràmica 
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De forma general, la coberta inclinada està formada per un o varis components com són: 
l’estructura resistent, el impermeabilitzant, l’aïllament tèrmic, suport de cobertura, el tipus de 
cobertura i l’evacuació d’aigües. Tanmateix aquests components poden ser simples, és a dir, 
productes que tenen una sola funció, com són el suport o l’aïllament, o compostos quan 
estan complint més d’una funció específica alhora.  

5.1.- Estructura resistent:  

L’estructura s’ha de calcular, al igual que en totes les cobertes, tenint en compte les 
sobrecàrregues degudes a la neu o aigua, a les necessitats de manteniment  i al pes de la 
pròpia coberta. Podríem agrupar en 3 els diferents tipus d’estructura resistent: 

- Estructura contínua:  Com podrien ser els forjats i lloses realitzades “in situ” o les 
lloses prefabricades.  

- Estructura discontinua pesada: Composada de formigó (“in situ” o prefabricat), 
acer i fusta laminada o envanets de sostremort. 

- Estructura discontinua lleugera prefabricada: Ja siguin perfils de xapes 
galvanitzades, o taulons de fusta unides amb platines dentades d’acer 
galvanitzat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24: Cerramientos de Edificios, Cubiertas 

2007. Encavallades de fusta 

Figura 1.22: Oriol Muntaner, 2008 

Estructura contínua de forjat inclinat 

Figura 1.23: Cerramientos de Edificios, Cubiertas 2007. 

Encavallades d’acer. 

Figura 1.25: Cerramientos de Edificios, Cubiertas 2007.  

Estructura discontinua lleugera. 
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L’ús d’estructures discontinues lleugeres en cobertes s’està desenvolupant correctament ja 
que, com el seu nom indica, és una estructura lleugera i té una ràpida execució i un procés 
executiu industrialitzat.  

Els tàbics alleugerits són un tipus d’estructura discontinua pesada, els quals es situaran 
sobre el forjat de formigó in situ. Consisteix en una fàbrica de totxanes amb un conglomerant 
i desplaçats entre si una filada, també poden anomenar-los envanets de sostremort. La 
totxana pot ser de ceràmica simple o amb forat doble, tot i que també podem fer servir un 
bloc de formigó, el conglomerant serà de morter de ciment o de cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal remarcar que depenen de l’ús de l’edifici, el disseny de l’estructura i del material escollit 
variarà el tipus d’estructura. Generalment s’utilitzen lloses prefabricades o estructures 
discontinues en edificis industrials o esportius ja que aquests solen tenir unes llums més 
grans. En canvi, en edificis d’ús residencial s’utilitzaran les estructures continues o 
discontinues de formigó “in situ” ja són de llums més petites.  

5.2.- Tipus de suport de cobertura:  

És l’element situat entremig de l’estructura resistent i la cobertura, la seva missió és la de 
formar els faldons de la coberta. Per tant el seu disseny sempre anirà acord amb l’estructura 
resistent i la cobertura. Diferenciarem els tipus de suport entre els simples o els compostos.  

Suports de cobertura amb components simples: 

- Entramats o discontinus: Com poden ser les guies en capa única, o en doble 
capa i les corretges. 

- Continus: Com els taulells de fusta, de formigó o de ceràmica (encadellats) ja 
sigui armada o sense armar, plaques de fibrociment, plaques metàl·liques o 
panells de metall desplegat amb morter. 

- Mixtes: Generalment són combinació de continus i entramats.  

Figures 1.26 i 1.27: Oriol Muntaner, 2008 

Envanets de sostremort 
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-Pel que fa els entramats o discontinus tenim les guies que són elements lineals sobre els 
que es col·loquen les peces de cobertura. Poden ser metàl·lics o de fusta tractada, aquests 
poden formar un entramat autoportant o bé fixar-los a un taulell directament. També podem 
trobar guies de formigó que les utilitzarem solament en col·locació de teules, quan aquestes 
estan recolzades sobre un taulell amb acabat de formigó.  Les guies metàl·liques són d’acer 
galvanitzat, les de morter es realitzen entre M-2’5 i M-5, i les dimensions de les guies de 
fusta són de 4 x 4 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm i 6 x 10 cm.  

Les corretges solen formar part de l’estructura resistent, tot i que també ens són útils per la 
formació de faldons o suportar les peces solapades de cobertura i alhora transmetre les 
càrregues i sobrecàrregues de la coberta. La mida i forma de les corretges dependrà de les 
condicions de resistència a suportar i de la fletxa. Poden ser metàl·liques o de fusta. 
Generalment les corretges s’utilitzen per a peces solapades grans.  

 

 

 

 

 

 

 

-Pel que fa als continus tenim els taulells de fusta o els seus derivats que són suports 
continus on s’hi recolzen cobertures flexibles com les plaques asfàltiques o les làmines 
metàl·liques, i fins i tot pissarres de petita dimensió. Els taulells de fusta són més lleugers 
que els ceràmics (encadellats)o de formigó, també tenen una economia en mà d’obra 
gràcies a la seva senzilla col·locació i la possibilitat d’incorporar tractaments per a la humitat 
i contra agents biològics, i fins i tot ser ignífugs. És important tenir en compte el concepte 
d’humitat ja que aquest serà el que ens farà decidir entre un tipus de taulell de fusta o altre. 

Els encadellats ceràmics podem trobar-los armats o no, actualment els armats són els que 
més s’utilitzen ja que doten de majors dimensions i permeten col·locar els suports a una 
distància superior. La longitud d’aquests varia entre 1 m fins a 3,20 m, on el seu espessor és 
de 5 cm i una capa de compressió entre 6 i 8 cm. La secció transversal d’aquests està 
formada per dos peces ceràmiques, i en el sentit longitudinal una successió de peces. Entre 
els canals de les peces es disposen les barres d’acer i es recobreixen amb morter.  

 

 

 

 

 

Figura 1.28: Cerramientos de edificios,2007 

Esquema de col·locació de corretges,taulells de 

fusta, aïllament tèrmic i guies de fusta sota 

teules. 

 

Figura 1.29: Cerramientos de edificios,2007 

Suport de taulell ceràmic armat 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 41                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

Els taulells de formigó tenen unes dimensions de 6 cm d’espessor, amplada 42 cm i longitud 
entre 1 i 2 m. Aquests han de procurar quedar alineats i sense desnivells superiors a 5 mm. 
Per disminuir el seu pes es fan taulells alleugerits amb forats en l’interior, o també es poden 
utilitzar taulells de nervis ressaltats cap avall que porten una placa de poliestirè expandit 
incorporada.  

Els suports de cobertura amb components composats poden ser: 

- Taulells amb aïllament: Solen ser taulells de fusta, formigó o ceràmics. 

- Plaques amb aïllament: Són plaques de fibrociment o metàl·liques.  

Pel que fa als suports de cobertura amb components composats tenim les plaques de 
fibrociment que a més a més de utilitzar-les com a cobertura també es poden fer servir com 
a suport en el cas de pissarres o teules fixades sobre guies.  

Els taulells de fusta, formigó o ceràmic funcionen igual que els suports de cobertura amb 
components simples amb la diferència que aquests porten incorporada una capa d’aïllant 
tèrmic ja sigui per la cara exterior o interior, depenent de l’ús de la coberta. Generalment 
s’utilitzen en peces de solapament petites o làmines metàl·liques, sobretot els taulells de 
fusta. 

5.3.- Tipus d’aïllament tèrmic:  

Aquest component és l’element que reduirà les pèrdues o abundàncies tèrmiques. Agrupem 
els diferents tipus d’aïllament en quatre: 

Tipus d’aïllament 
tèrmic 

Material dels aïllants (espessor en mm) 

 

Orgànics. 
Sintètics  

Poliestirè 
expandit 
(20-50) 

Poliestirè 
extruït (30-

120) 

Poliuretà 
en plaques 

(≥30) 

Poliuretà 
projectat 
(20-50) 

Resines 
fenòliques 

 

Orgànics. 
Naturals  

Suro (40-
300) 

Llana de 
fusta 

Fibra de 
cel·lulosa 

Argila 
expandida 

 

 

Inorgànics     

Llana 
mineral 
(30-200) 

Llana de 
vidre (9-

200) 

Vidre 
cel·lular 
(12-40) 

Perlita 
expandida 

Vermiculita 

 

Altres             

Panells al 
vuit 

Multicapes 
termos- 

reflectores 
   

 

 

Taula 1.6: Elaboració pròpia,2010. Tipus de materials aïllants més utilitzats. 
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De manera general els aïllants més utilitzats en cobertes inclinades són els orgànics 
sintètics, i d’una forma menys usual els orgànics naturals seguidament dels inorgànics.  

El poliestirè extruït i el poliuretà en plaques doten d’un òptim poder aïllant alhora d’una 
resistència a compressió elevada i una ràpida execució, per tant, generalment els utilitzarem 
quan la cobertura va fixada directament a l’aïllant mitjançant unes guies.  

El poliuretà projectat presenta força avantatges ja que és impermeable, protegeix l’espai 
habitable degut a la completa cobertura dels components interiors, és de fàcil i ràpida 
execució, i actua positivament en la col·locació de cobertes en plaques o de làmines. Tot i 
això és important portar un alt control de qualitat d’aquest material on haurem de comprovar 
la seva densitat, la resistència, l’espessor mínim i de manera eventual comprovarem les 
condicions de temperatura i humitat a les que estarà sotmès per tal d’evitar les possibles 
condensacions.  

En la llana de roca és d’origen mineral, procedent del basalt. Es pot presentar en plaques 
esponjoses o enrotllada. Al ser procedent d’un material volcànic té propietats ignífugues i a 
més a més es pot reciclar.  

Els panells al vuit o les multicapes són menys utilitzades en el mercat. Els panells al vuit 
estan formats per un material porós que suporta una pressió diferent a l’ambiental i està 
recobert d’una funda estanca al vapor, pot ser de plàstic o d’alumini. L’inconvenient és que 
la funda no pot deteriorar-se perquè sinó els panells perdrien tota la seva eficàcia la qual 
cosa provoca que la seva col·locació sigui més complexa.  Els aïllants multicapes estan 
composats per varies capes com poden ser les capes de baixa emissivitat i reflectants, de 
manera que la seva col·locació dins de la coberta és determinant pel seu bon funcionament.  

Existeixen també els aïllants conformats com són: 

-El poliestirè extruït ranurat el qual facilita l’adherència amb el morter de subjecció a les 
teules. 

-El poliestirè extruït incorporat a les guies de fixació de manera que la col·locació és molt 
més senzilla.  

-El poliestirè expandit amb la forma de la teula per tal d’encaixar directament.  

5.4.- Tipus d’impermeabilitzant:  

Pel que fa l’ impermeabilitzant en les cobertes inclinades es garanteix en primer lloc 
mitjançant cobertures de baix coeficient d’absorció d’aigua, en segon lloc amb la pendent 
adequada per cada material i zona climàtica, i per últim, mitjançant solapaments entre cada 
peça o per la resolució de juntes. Per tant, no és necessària la utilització de làmines 
impermeabilitzants si es compleixen adequadament les condicions anteriors.  

Si no es compleixen cap de les especificacions anteriors, l’ impermeabilitzant serà una 
membrana, és a dir una làmina. El tipus d’aquestes membranes impermeables que trobem 
en el mercat són les bituminoses, les plàstiques de PVC, les de cautxú i les de in situ. I 
aquestes poden estar col·locades segons el número de capes que formin de manera 
monocapa, bicapa o tricapa.  
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La membrana bituminosa seria la més utilitzada en el tipus de coberta inclinada ja que són 
d’una col·locació senzilla i còmoda. Aquestes poden ser làmines d’oxiasfalt, làmines de 
betum modificat o pintures bituminoses.   

5.5.- Tipus de cobertura:  

Pel que fa la cobertura la subdividim, igual que en els suports de cobertura, en components 
simples o compostos.  

Pel que ens referim a components simples distingim entre: 

- Peces solapades petites: com podrien ser les teules (de ceràmica, de formigó, de 
gres, etc.), les pissarres o les plaques asfàltiques.  

- Peces solapades grans: Placa de fibrociment, placa ondulada bituminosa, placa 
sintètica (polimetacrilat de metilè, polièster reforçat amb fibra de vidre PVC, 
policarbonat), plaques metàl·liques com l’acer, l’acer inoxidable o l’alumini. 

- Xapes o làmines metàl·liques de zinc, coure, plom, acer o acer inoxidable. 

En canvi dins de la cobertura de components compostos tenim: 

- Plaques amb aïllament, ja siguin plaques de fibrociment o metàl·liques. 

- Panells sandvitx.  

 Teules  

Són peces petites que solapades i encaixades entre elles proporcionen estanquitat a la 
coberta. Poden ser de ceràmica, de formigó, de gres, metàl·liques, de vidre o plàstic 
translúcid. Tot i això, les més usuals en la construcció són les de ceràmica d’argila cuita i les 
de formigó. Per la forma de les teules les classifiquem en tres tipus: teula corba, mixta o 
plana. 

 

 

 

 

 

 

La teula corba o també anomenada teula àrab té forma de canal i es col·loca alternant una 
fila amb la canal cap avall  i una amb la canal cap amunt (aixopluga). La teula mixta és la 
que alterna un perfil pla i un corb en una mateixa teula i amb un sistema d’encaix 
longitudinal i un altre transversal. La teula plana tal i com figura en el seu nom és la que dota 
d’un perfil pla, aquesta també té un sistema d’encaix longitudinal i un transversal. Distingim 

.  

 

Figura 1.30: Cubiertas. Materiales e instalación, 2006 

Teula de formigó 

Figura 1.31: Cerramientos de Edificios, 2007 

Teula corba i teula mixta 
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tres tipus de teules planes: la plana marsellesa o alacantina, la monocanal i la teula amb 
encaix.  

El CTE-HS1 ens recomana un seguit de pendents mínimes per a cada tipus de teula, ja 
descrits en l’apartat introductori (taula 1.2). Per sota dels pendents mínimes que ens exigeix 
el CTE haurem d’adoptar mesures per tal de garantir en tot cas l’estanquitat de la coberta, 
així com fer front a l’estabilitat de les teules enfront al lliscament.  

Pissarres  

Són roques sedimentaries laminars, dures però fàcilment exfoliables i generalment d’un 
color negre blavós. És necessari comprovar que les pissarres tinguin la textura més 
uniforme possible. La mida de les peces oscil·la entre 18 x 27 i 30 x 60 cm amb un espessor 
entre 4 i 6 mm.  El CTE estableix una pendent mínima de 60% per aquest tipus de 
cobertura.  

Plaques asfàltiques  

Un producte bituminós prefabricat en peces de petita mida i varies formes, porten una 
armadura, recobriment bituminós, material antiadherent com acabat inferior i una protecció 
(resistent a la protecció solar) mineral exterior. Tenen forma rectangular i una part continua 
amb diverses faldilles a la part visible de la coberta.  

Làmines metàl·liques 

Són elements plans de poc espessor, poden ser de zinc, plom, coure, acer o acer inoxidable 
generalment de forma rectangular. La pendent mínima per una coberta amb làmina 
metàl·lica és del 10 %.  

Plaques de fibrociment  

Tenen forma ondulada o nervada i estan compostes per ciment o silicat format per reacció 
química d’un material silici amb un calcari i reforçat amb fibres. La pendent mínima 
establerta per aquest tipus de cobertura oscil·la entre el 10 i el 18 % depenen de la categoria 
de les plaques.  

Plaques ondulades bituminoses  

Estan formades per una barreja de betum amb fibres (orgàniques o inorgàniques) i amb 
recobriment superficial mineralitzat. Les dimensions venen determinades pel fabricant, però 
de manera general l’espessor de les plaques és de 2,4 ó 3 mm, l’amplada fluctua entre 0,6 i 
1 m i la longitud entre 1,5 i 3 m. La pendent apropiada és d’un mínim del 10%.  

Plaques sintètiques 

S’utilitzen generalment per permetre il·luminació de forma natural a través de la coberta. 
Solen ser plaques ondulades o nervades formades per un material plàstic com podria ser el 
poliestirè reforçat amb fibra de vidre, PVC, el polimetacrilat de metilè o el policarbonat. Els 
espessors d’aquestes plaques fluctuen entre el 0,7 i 1,5 mm, l’amplada entre els 100 i 115 
mm i la longitud entre 150 i 300 mm.  
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Plaques metàl·liques  

Són plaques que pel material i forma que tenen suporten les càrregues aplicades i la 
transmeten a l’estructura, el suport. Els materials més utilitzats en aquest tipus de plaques 
són l’acer, l’acer inoxidable o l’alumini, i els menys utilitzats el zinc i el coure. L’espessor 
serà major de 0,6 mm i menor de 1,2 mm, l’amplada variarà entre 90 cm i 1 m i per les 
longituds que no superin els 6 m per qüestions de facilitat de manipulació. La pendent 
mínima per la coberta és també del 10%.  

Tant la placa de fibrociment com la placa metàl·lica amb aïllament incorporat són 
exactament iguals a les seves precedents amb la diferència que aquestes dues plaques 
porten una massa rígida de poliuretà i opcionalment una barrera de vapor per evitar les 
condensacions en l’interior del panell, és a dir que són plaques amb l’aïllament incorporat. 
Un exemple és el panell sandvitx.  

 

 

 

 

 

 

Panell sandvitx  

És un panell composat per dues xapes de fibrociment o metàl·liques  entre les quals es 
col·loca un aïllant tèrmic (d’espuma rígida de poliuretà, poliestirè expandit o fibra de vidre). 
Aquestes xapes són d’acer, acer inoxidable, alumini, coure, fusta contraxapada, etc. Podem 
presentar diferents acabats superficials: llisos, nervats, ratllats. Tot i això l’important és que 
rebin un tractament addicional si aquest panell es troba en medis ambientals agressius. La 
pendent mínima és del 2 %. 

 

El panell sandvitx és ideal per la rehabilitació i l’aïllament de cobertes existents, ja que 
controla la temperatura interna i a més a més el control acústic. Ens manté la pèrdua de fred 
en cas de tenir aire condicionat i impedeix el soroll extern com per exemple el de la pluja.   

Podem diferenciar entre panell sandvitx “in situ” o prefabricat. 

 

Figura 1.33 : www.guadhisla.com ,2010, . Estructura tipus d’un panell sandvitx.  

Figura 1.32: Cerramientos de edificios, 2007. 

Cobertura de plaques metàl·liques.  
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El panell “in situ” consisteix en la superposició de dos xapes d’acer ondulada d’uns 0,6mm 
d’espessor, amb acabats galvanitzats i entre les que s’intercala un perfil separador 
galvanitzat i una manta aïllant de fibra de vidre d’uns 80 mm. Tot aquest procés és realitzat a 
obra. Per tal d’aconseguir un bon acabat interior serà necessària la col·locació de falsos 
sostres.  

Un dels avantatges és el manteniment a llarg termini, ja que aquest sistema permet poder 
canviar únicament la xapa exterior, mentre que en altres materials s’hauria de substituir tot el 
panell, incrementant els costos d’obra. Pel que fa la protecció en front el foc, el panell format 
per xapa -llana de vidre -xapa constitueix un bon aïllant degut a que està format per 
materials incombustibles.  

Les fotografies de continuació ens exposen en detall constructiu l’aïllant en un panell 
sandvitx: 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa el panell sandvitx prefabricat és un conjunt format per dues cares exteriors de 
xapa d’acer galvanitzada d’uns 0,5mm conformats en fred i unides entre sí per un nucli 
central aïllant, el qual ha estat adherit en el procés de fabricació. Aquest tipus de panell és 
autoportant. Per tal de superar el pont tèrmic, les xapes metàl·liques que conformen el panell 
queden separades per un perfil conformat. Els panells es fixaran al entramat de les 
corretges mitjançant cargols autoroscants que quedin ocults sota el cobrijuntes.  

Quan la longitud dels faldons de la coberta superi els 12 metres és obligada la cobertura en 
més d’un tram, l’estanquitat dels solapaments es resol amb una junta de segellat especial i 
els encontres en el carener es resolen amb cavallets troquelats segons el perfil dels panells.  

5.6.- Sistema d’evacuació d’aigües:  

El sistema d’evacuació d’aigua és el mateix que en totes les cobertes, s’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. En 
general els requisits per aquest tipus de coberta no es diferencien massa amb els de les 
cobertes planes, tot i que en les cobertes inclinades si que existeixen algunes variacions pel 
que fa la protecció en front l’aigua i el vent.  

PROTECCIÓ EN FRONT L’AIGUA: 

La inclinació dels faldons és una solució eficaç pel lliscament de l’aigua, lògicament com 
més s’augmenta la pendent, major és la velocitat de l’aigua, reduint el temps de la mateixa 

 

Figura 1.34: : www.guadhisla.com ,2010, 2009. Panell sandvitx.  
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sobre la pròpia superfície de la coberta. Per tal de què l’aigua no penetri a la coberta, 
s’utilitza l’acabat final amb un material impermeable o un amb un coeficient d’absorció baix.   

Les peces que integren la coberta, com són les teules, panells, plaques, formen juntes 
d’unió entre elles, aquestes juntes poden facilitar l’entrada d’aigua, per això la pendent ajuda 
a accelerar el lliscament de l’aigua dificultant en certa manera la penetració d’aigua. De 
manera general les cobertes de teules exigeixen una pendent mínima del 15% perquè si 
tinguessin menor pendent l’aigua penetraria més fàcilment.  

El solapament de les peces és molt important ja que si la coberta té poca pendent és millor 
solapar més les peces per tal d’evitar la penetració d’aigua, i solapar menys en pendents 
majors, tot i que s’haurà de tenir en compte que a major pendent menys estabilitat tenen les 
peces en front la base de recolzament.  

Els alers seran un dels elements que disposaran de més cura ja que és la part per on circula 
major quantitat d’aigua, per tant és recomanable no disminuir mai la pendent mínima 
establerta en cada cas.   

PROTECCIÓ EN FRONT EL VENT: 

En les cobertes inclinades tradicionals, l’espai més baix de la pròpia es destinava a la 
ventilació. Així doncs, tota la humitat que pogués penetrar a causa de l’aigua empentada pel 
vent, s’evitava gràcies a la ventilació permanent d’aquesta càmera interior d’aire.  (Aquesta 
era denominada coberta freda).  

Com a conseqüència de la falta de sòl edificable, aquests espais destinats a trasters han 
acabat sent llocs habitats. D’aquesta manera s’ha forçat a una modificació de ventilació 
continuada, i alhora s’han originat problemes de condensació, altes temperatures, humitats, 
per tant, efectes que necessiten solucions alternatives.  
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Capítol II.  Processos de manteniment a aplicar a c ada 
coberta. 

1.-Manteniment general de les cobertes:    

La coberta és un dels elements constructius que rep més desgast ja sigui mecànic o de les 
accions dels agents atmosfèrics, per això mateix es generen al llarg del temps problemes o 
molèsties que poden ser agreujats amb l’acció periòdica d’un bon manteniment.   

De fet, podria ser comparable el manteniment amb una assegurança de vida de la 
construcció; les inspeccions periòdiques realitzades a les cobertes a través d’un tècnic 
especialitzat fomenten la vida útil de l’element. Així doncs, el personal de supervisió i/o 
conservació ha d’estar degudament qualificat i dotat d’elements de seguretat necessaris. 
Sobretot pel que fa la reparació de la impermeabilitzant ha de realitzar-se per personal 
especialitzat.   

Cal recalcar que no es poden utilitzar les mateixes tècniques de manteniment per totes les 
cobertes, cada coberta és un món, i les causes de degradació o envelliment seran diferents 
en funció del tipus de coberta que analitzem, ja sigui per la seva pròpia constitució o 
composició. Realment no podem enquadrar totes les patologies existents en les cobertes 
però si que les agrupem en dos: per degradació i  per ús que se’n fa de la mateixa.  

1.- Degradació:  

-Els assentaments, esquerdes o trencaments són causes de tipus mecànic generalment 
provocades per moviments estructurals.  

-Les dilatacions, empentes o el lliscament de les capes són conseqüència dels canvis de 
temperatura, és a dir que parlem d’accions tèrmiques. 

-Les mes visibles són les accions atmosfèriques produïdes per l’aigua de la pluja, el vent o la 
neu que poden ser agreujades amb un bon disseny interior de la coberta, treballant amb 
materials impermeables de bona qualitat. 

-Els augments de volum en les capes solen ser conseqüència dels agents atmosfèrics, i són 
molt perillosos pel seu grau de degradació global en les capes interiors de la coberta.  

-De manera contraria també tenim l’escalfament dels materials, generalment en època 
d’estiu, en conseqüència dels rajos solars, efecte a tenir en compte en el disseny de la 
coberta.  

2.- Ús de la coberta:  

-En aquest apartat costa de concretar quines en són les agressions, però podríem 
generalitzar que en un 90% l’agressió humana sol ser la més rellevant. 

-Una de les principals causes del deteriorament són les instal·lacions d’antenes de TV,  aire 
condicionat, etc, quan aquests no hagin estat dissenyats en el projecte d’execució de la 
coberta.  Aquests elements poden estar ubicats en la coberta sempre hi quan un tècnic 
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especialitzat hagi realitzat un estudi d’instal·lació on no existeixi deteriorament si aquests 
són instal·lats en la part alta de l’edifici.  

El manteniment sol ser l’acte més eficaç per reduir els costos de futures averies, 
substitucions o fins i tot reparacions. Segons la seva forma d’actuació podem globalitzar el 
manteniment en tres grups: 

1- Manteniment preventiu: aquell que redueix la probabilitat d’errors o anomalies en els 
materials de cada element constructiu, valorant la vida útil de cada un dels elements i 
confeccionant en conseqüència un planning d’actuació.  

2- Manteniment correctiu: manteniment el qual després d’un error o anomalia s’hi 
realitzen les actuacions necessàries per recuperar la funció original del material, tot i 
que en primer terme sigui d’una manera provisional.  

3- Manteniment condicional: és el cas de realitzar un manteniment preventiu 
condicionat a un estat de deteriorament predeterminat, per incrementar la seguretat 
de persones i béns, reduint riscos d’accidents de personals o averies de caràcter 
greu.  

 
Avui en dia qualsevol construcció exigeix l’entrega d’un programa d’ús i manteniment 
contingut en la Llei de Qualitat de l’Edificació, Llibre de l’Edifici on s’hi anotaran, a més a 
més de les característiques de cada material, un calendari d’inspeccions periòdiques de 
totes les partides de la edificació i instal·lacions.  

Per tant, el fet de disposar d’un manteniment programat és rentable a nivell d’habitabilitat i 
economia ja que s’eviten grans costos ocasionats per reparacions d’averies o substitucions.  

El manteniment de la coberta comporta, en primer lloc, visites periòdiques d’inspecció 
superiors a  “dues vegades a l’any” preferiblement a l’inicià la primavera i la tardor, i en 
aquelles situacions en que es produeixin pluges torrencials o neu. En la inspecció es 
realitzarà com a mínim les operacions següents:  

- Verificació dels sistemes de drenatge eliminant qualsevol tipus de residus que puguin 
obturar.  

- Eliminació de qualsevol tipus de vegetació no desitjada.  

- Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions 
ocasionals d’aigua.  

- Conservació en bon estat dels elements relacionats amb el sistema de estanquitat, tals 
com els alerons.  

- Manteniment de la protecció de la coberta en les condicions inicials.  

- En les cobertes sense protecció pesada, comprovació de la fixació de la impermeabilització 
al suport i reparació dels defectes. (Si el sistema d’estanquitat resultés danyat com a 
conseqüència de circumstàncies imprevistes i es produïssin infiltracions, s’han de reparar de 
manera immediata els desperfectes ocasionats.)   

Un cop ubicades totes les agressions i operacions més freqüents de manera general en les 
cobertes, procedim a parlar d’un manteniment més exhaustiu per cada una d’elles.  
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2.-Manteniment de les cobertes planes:  

El manteniment d’aquestes cobertes englobarà tots els tipus de cobertes planes existents, 
de manera que es generalitzarà un quadre amb les patologies més comuns on s’especificarà 
la seqüència d’actuació referida en anys.   

És necessari l’aclariment de que l’accés a la coberta estarà prohibit a tota persona que no 
sigui de conservació o manteniment, a excepció de que la coberta estigui dissenyada per ser 
transitable.  

PATOLOGIA INSPECCIONS NETEJA ACTUACIÓ 

Eliminació de 
plantes 

1 any 1 any  

Estanquitat de 
juntes 

1 any   

Protecció aïllament 2 anys   

Acabats coberta 3 anys   

Encoratges/ 
Fixacions 

5 anys   

Neteja general  10 anys  

Junta de dilatació  3 anys 3 anys 

Làmina 
impermeable 

  10 anys 

Assolellat Coberta 3 anys 1 any 20 anys 

 

El compliment de les taules està estudiat per un envelliment normal de l’Edifici, però això no 
impedeix una actuació urgent al presentar-se una patologia de conseqüència lleu o greu. 
Podríem recalcar actuacions de primordial importància durant les operacions de 
manteniment en les cobertes planes transitables, les no transitables, les enjardinades i les 
invertides.  

Manteniment de les cobertes planes transitables: 

- El seu ús es limitarà exclusivament al establert en el projecte, ja que les cobertes 
solsament poden ser utilitzades amb la finalitat que hagin estat concebudes. L’ús indegut 
d’aquestes, invalida les garanties que pogués tenir l’usuari respecte un bon funcionament i 
impermeabilitat.  

- S’ha d’evitar la col·locació de jardineres properes a boneres o altres sistemes de drenatge i 
en cas de que no fos possible, aquestes s’instal·laran elevades.  

Taula 2.1 :Llibre de manteniment,any , inspeccions periòdiques segons la patologia 
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- Les cobertes planes s’hauran de revisar en les èpoques més desfavorables, on es 
realitzarà una revisió general de boneres, trencaments de paviment o altres elements situats 
en la coberta després d’un temporal de pluja, neu o vent.  

- Anualment s’haurà de realitzar una neteja general, traient les restes de residus dipositats 
per acció natural i que obstaculitzin el recorregut natural de l’aigua fins als desaigües.   

Manteniment de les cobertes planes no transitables:  

- El personal encarregat de realitzar els treballs de manteniment haurà de conèixer l’àrea per 
on s’ha de circular o romandre, i aquest anirà previst d’un calçat amb sola antilliscant i tova.  

- Es netejaran les reixes, les boneres i altres elements d’evacuació després de pluges 
intenses, neu o vent per tal d’assegurar una perfecta evacuació de l’aigua en la coberta.  

- Anualment es comprovarà l’estat del material de segellat de juntes pels possibles 
trencaments en la impermeabilitzant i es recol·locarà la protecció de grava. Igualment es 
controlaran les acumulacions sòlides, vegetació, sediments o qualsevol tipus d’element 
dipositat per acció natural que obstaculitzin el recorregut de l’aigua fins al desguàs.  

Manteniment de les cobertes planes enjardinades: 

- En aquest tipus de cobertes es prestarà especial atenció a l’estanquitat, degut a que 
aquestes cobertes emmagatzemen grans quantitats d’aigua que poden donar lloc a 
infiltracions i causar greus danys en plantes inferiors de l’edifici. 

- Si és necessària l’extensió i compactació de terra aquesta es realitzarà manualment 
prescindint de maquinària pesada ja que aquesta podria danyar la làmina impermeable.  

- En el cas de replantació de vegetació cal tenir en compte quin tipus de plantes s’hi poden 
col·locar, ja que plantes amb certs tipus d’arrels provocarien deterioraments.  

- L’abonament que s’utilitzi serà exempt de substàncies agressives ja que aquest  podria 
perjudicar la làmina impermeable.  

- Per part de la propietat setmanalment es realitzarà un manteniment que consisteixi en la 
realització de feines de jardineria amb la finalitat d’evitar un excés de vegetació.  

- Anualment i per part d’un tècnic especialitzat, es controlarà l’estat de les juntes i l’estat del 
mantell vegetal. I de forma més pausada, cada 5 anys, es comprovarà la degradació de tots 
els seus elements, i es substituiran en cas que fos necessari.  

Manteniment de les cobertes invertides: 

La coberta invertida en la pràctica requereix un control mínim per la seva llarga duració, que 
es converteix en equivalent al de l’edificació si es porten anualment les següents 
precaucions: 

- Boneres i canals: eliminació de fulles i dipòsits de brutícia amb eines adequades cuidant de 
no espatllar els materials amb objectes punxeguts o tallants. 
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- Protecció i eliminació:  de fongs i vegetació espontània junt amb la terra que la sustenta,  
restauració de la protecció en les parts on s’hagi disminuït o desaparegut per evitar un 
envelliment prematur del substrat protegit dels rajos ultraviolats i de l’acció del sol. 
La restauració de la protecció és especialment urgent per la impermeabilització que hagi 
quedat inutilitzada. 

- Entregues perimetrals a punts singulars: han de controlar-se totes les entregues a murs 
perimetrals, xemeneies, caixes d’escala, etc... comprovant de que l’acabat i la protecció 
subsisteixin en bon estat, i en el seu cas reparar totes les cantonades esquerdades, peces 
despreses o lamines desenganxades. 
 
- Juntes i segellat: comprovar la continuïtat de les mateixes; controlant si hi ha esquerdes o 
despreniments; i en qualsevol cas han de refer-se restablint la continuïtat o adherència. 
És recomanable encarregar la conservació anual a l’empresa instal·ladora per aconseguir la 
garantia dels treballs i de la pròpia coberta.  

3.-Manteniment de les cobertes inclinades:  

Com ja s’ha descrit, en el primer capítol descriptiu, la coberta inclinada està formada per 
varis components. A continuació ubiquem les lesions més típiques, amb les causes que les 
produeixen i la corresponent prevenció, per cada un dels seus components. Pel que fa les 
lesions del suport de cobertura  es resumeixen en el següent quadre: 

SÍMPTOMES 
 

CAUSES PREVENCIÓ 

Deformacions: 
- Fletxes 
- Esquerdes 
- Trencament de taulells 

Sol·licitacions mecàniques: 
- Càrregues 
- Sobrecàrregues 

- Evitar empentes i moviments 
dels elements estructurals i 
constructius 
- Dimensionar adequadament 
els suports en funció dels 
recolzaments 

Desplaçament dels 
recolzaments 

- Sol·licitacions mecàniques 
- Sol·licitacions tèrmiques 

- Evitar empentes i moviments 
dels elements estructurals i 
constructius 
- Col·locar l’aïllament per 
l’exterior del suport 

Canvis de dimensió: 
- Trencament de taulells 
- Esquerdes 

- Accions tèrmiques 
- Canvis d’humitat 

Col·locar l’aïllament per 
l’exterior del suport 

Alteració de característiques: 
- Podridures en la fusta 
- Corrosions en materials 
metàl·lics 
- Disgregació 
- Dissolució 

Humitats d’infiltració  - Manteniment de cobertures 
- Realitzar cobertes fredes 

Humitats d’infiltració. Taques 
localitzades 

Inclinació menor de 
l’adequada pel tipus de 
cobertura 

Donar la pendent adequada 
en funció del material de 
cobertura i de la zona 
climàtica. Utilitzar suports de 
cobertura que siguin 
impermeables. 

Taula 2.2: Patología y rehabilitación de cubiertas, 2008. Lesions de suport de cobertura. 
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Referent als tipus de cobertura  fem referència al 
quadre adjunt on s’exposen, igual que en el tipus de 
suport, els símptomes, les causes i la prevenció:  

SÍMPTOMES 
 

CAUSES PREVENCIÓ 

Desplaçaments 

Trencaments 

Agents exteriors: 
- vent 
- impactes: d’ocells, 
objectes, calamarsa  
 
- ancoratge d’elements 
Falta de manteniment 
Dilatacions tèrmiques en 
plaques metàl·liques, 
“caliches” 

- Preveure adequades 
fixacions 
- Escollir materials resistents  
- Ancorar a elements verticals 
 
 
- Preveure passadissos de 
manteniment 
- En materials amb gran 
dilatació tèrmica, realitzar 
juntes, fixacions, lliscants, etc.   

Disgregació del material 

Fissures i esquerdes 

Gelades i en materials petris 
i ceràmics 

Utilitzar materials de baixa 
absorció d’aigua 

Fletxes en plaques grans. 
Produeix l’acumulació d’aigua 

Plaques de poca rigidesa 
per la llum de recolzament  

Càlcul de peces i 
recolzaments  

Acció del vent  

Pendent major de 
l’adequada 

Pendents adequades 

Fixacions inadequades Fixacions adequades 

Corrosió de fixacions 
mecàniques (c. químic) 

Despreniments  

Corrosió de les plaques 
metàl·liques junt a les 
fixacions (c. Electroquím.) 

Fixacions d’acer inoxidable 

Pendent menor de 
l’adequada 

Pendent adequada a cada 
material 

Solapaments inadequats Solapaments adequats a cada 
material 

Corrosió de plaques 
metàl·liques 

Protecció anticorrosiva 

Juntes entre cobertura i 
fixació sense element elàstic 

Col·locar volanderes de 
neoprè entre fixació i 
cobertura 

Humitats d’infiltració 

Errors en l’estructura i suport 
de cobertura 

Càlcul i manteniment adequat 

Organismes: gramínies, etc   Humitat. Acumulació de Neteja i manteniment de 

Taula 2.3 : Patología y rehabilitación de cubiertas, 2008. Lesions de la cobertura . 

Font: Patología y rehabilitación de cubiertas, 2008.                   

Lesions en el suport de cobertura, degradació de les corretges de 

fusta de formació del pendent. 
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terra. Falta de manteniment coberta 
La cobertura garanteix l’estanquitat de la coberta mitjançant una inclinació adequada, per 
tant quan parlem de solucions impermeabilitzants ja siguin bituminosos o sintètics , és 
important cuidar-ne els aspectes per tal de garantir un bon manteniment. Pel que fa les 
plaques de fibrociment o rígides són utilitzades quan es vol disminuir el manteniment.  

 

 

En referència a l’aïllament tèrmic  de les cobertes inclinades, en especial en cobertes 
calentes, es produeixen lesions locals ja que tenen condicions de temperatura interiors molt 
altes respecte al que es desitja en l’estiu.  

SÍMPTOMES 
 

CAUSA/CAUSA PRIMERA PREVENCIÓ 

Falta d’aïllament tèrmic Col·locació d’aïllament tèrmic 

Aïllament tèrmic amb 
resistència tèrmica 
insuficient: 
- espessor petit 
- material no adequat 
- disposició inadequada 

Adequat càlcul i disseny de 
l’aïllament tèrmic 

Ponts tèrmics Evitar ponts tèrmics importants 

 
 
- Humitats de condensació 
- Pèrdues excessives de calor  

No existència de càmera 
d’aire ventilada 

Dissenyar cobertes fredes 

Sobreescalfaments de l’espai 
sota coberta  

Cobertes calentes, sense 
càmera d’aire ventilada 

Dissenyar cobertes fredes 

Deformacions del material 
aïllant: 
- Trencaments 
- Aixafaments  

Accions mecàniques Protecció del material aïllant 
durant l’execució d’obres i vida 
útil 

Pendent excessiva Desplaçament del material 
aïllant Insuficiència del recolzament 

Preveure fixacions i suports 
adequats 

Acció biològica Alteració de característiques 
Humitats 

Protecció de la humitat 

 
Taula 2.4: Patología y rehabilitación de cubiertas, 2008. Lesions d’aïllament tèrmic. (Tèrmiques i higrotèrmiques) 

Figura 2.1 i 2.2 : Patología y rehabilitación de cubiertas, 2008. Lesions en tipus de cobertura,  trencaments. 
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Com s’ha comentat anteriorment el 
sistema d’evacuació d’aigua  en les 
cobertes inclinades és un dels punts a 
analitzar quan parlem del manteniment 
ja que generalment s’utilitzen canalons 
(vistos o no) i baixants i aquests poden 
presentar algunes alteracions si no se’ls 
hi realitza un manteniment acurat.  

SÍMPTOMES 
 

CAUSA/CAUSA PRIMERA PREVENCIÓ 

Secció insuficient Càlcul adequat en funció de la 
zona pluviomètrica i de la 
superfície a desaiguar. 

Falta de pendent Pendent > 1% 

Canalons. Humitats. 
Desbordaments  

Obstruccions. Falta de 
manteniment 

Neteja periòdica de canalons 

Juntes mal resoltes Control d’execució 

Desplaçaments 

Trencaments: peces  

Inspecció i manteniment 

Canalons. Pèrdues d’aigua  

Corrosió d’elements 
metàl·lics 

Protecció contra la corrosió 

Secció insuficient Càlcul adequat en funció de la 
zona pluviomètrica i de la 
superfície a desaiguar 

Baixants. Obstruccions  

Falta de manteniment Neteja periòdica  
Trencaments per impactes Protegir zones accessibles  

Corrosió d’elements 
metàl·lics 

Protecció contra la corrosió 

Baixants. Pèrdues d’aigua 

Desplaçaments Fixacions adequades 

 

El problema principal pel que fa els punt singulars de les cobertes inclinades és l’estanquitat; 
la humitat generada podria ser provocada per: 
 

- Una inadequada resolució de l’encontre. 
- Segellats deficients de la banda d’impermeabilització per una mala execució o 

envelliment prematur. 
- Deterioraments de la banda d’impermeabilització per l’acció del sol.  

 
És necessari un manteniment acurat ja que com s’han definit els símptomes en cada 
component de coberta també trobem causes més habituals com les d’agents exteriors, 
l’acumulació de fulles, terra o altres elements que porta el vent, i aquests poden tapar els 
desaigües pluvials. Per això mateix és necessari efectuar com a mínim dues visites anuals, 
una després de l’època de pluges per tal de realitzar una neteja exhaustiva.  

Taula 2.5 : Patología y rehabilitación de cubiertas, 2008. Lesions del sistema d’evacuació d’aigua. 

Figura 2.3: Patología y rehabilitación de 

cubiertas, 2008 

Lesions en el sistema d’evacuació  
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Tot i això també és necessari tenir en compte:  

- La prohibició a l’accés de la coberta per qualsevol persona aliena al personal de 
manteniment. És una bona mesura per a la conservació de la coberta. 

- La instal·lació d’antenes (TV/FM ) sempre ha de ser inclosa en el projecte inicial 
d’execució i amb el consentiment de la Propietat, i sense ocasionar danys en la 
impermeabilitat de la coberta.  

De manera globalitzada es pot extreure una taula tipus (2.6) de cobertes inclinades.  En 
general les cobertes inclinades pateixen de filtracions d’aigua de pluja al interior o de mal 
estat de canalons i baixants per tant és necessari un manteniment. 

ELEMENTS INSPECCIONS NETEJA ACTUACIÓ 

Eliminació de 
plantes 

1 any 1 any  

Canalons/aiguafons 1 any 1 any 5 anys 

Perímetres/carener 1 any 1 any 5 anys 

Estat general 2 anys 2 anys 10 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.6 : Llibre de manteniment,any .  Inspeccions periòdiques 
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Capítol III. Identificació de les tècniques constru ctives 
segons les cobertes existents. Dibuix del procés 
constructiu. 

1.- Cobertes planes  

1.1.- Processos constructius comuns cobertes planes   

La posada en obra en general és sense interrupcions, com a conseqüència de la 
insensibilitat de les condicions atmosfèriques, per tant la coberta pot ser executada sense 
esperar una millora de la climatologia.  

Suport :  

És l’últim forjat de l’edificació, el qual està format per biguetes i cassetons ceràmics més una 
capa de guix d’uns 1,5-2 cm en la cara inferior del forjat. Aquest forjat pot ser de formigó 
armat amb una capa de compressió o reticular amb capa de formigó armat amb malla 
electrosoldada.  

 

Dins de l’execució de cobertes planes, considerem e ls següents 7 processos o fases: 

 

1a Fase: Formació de pendents  : S’actuarà d’una forma o altra depenent del material 

Formigó alleugerit: es farà necessària la formació de paredons de maó ceràmic doble buit, 
assentats sobre morter de ciment, marcant així el pendent amb un màxim del 5% i mínim 
d’un 1%. El formigó es bombejarà des de carrer o aplicat amb cubilot, reomplint els buits del 
maó primerament a resistència a 28 dies. 

 

 

 

 

 

 

 

Després de 7-10 dies es regularitzarà la superfície amb una capa de formigó cel·lular , 
alguns formigons d’aquest tipus no obtenen la resistència necessària a compressió, per això, 

 

Figura 3.1:  Empresa Gevasa 2010,  

abocament de formigó alleugerit amb 

cubilot. 
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serà necessari finalitzar el procés amb una ultima capa de morter Portland ¼ amb pas de 
regle i amb superfície arremolinada fina.  

En la unió amb el parament vertical s’efectuarà amb morter de ciment una mitja canya de 
radi 2-3cm per evitar el trencament de la làmina impermeabilitzant. 

També aconsellable la col·locació d’una banda elàstica de poliestirè expandit o extruït de 20-
24Kg/m3.  

El gruix de la capa de formació de pendent serà de 10cm màxim i 2-3cm mínim per no 
sobrecarregar el forjat. 

 Morter de Ciment o Perlita T-10 :  El procés serà el mateix, l’única diferència és que els 
paredons es realitzaran amb paret mestre (maó massís). 

És una capa de formigó lleuger o morter de ciment Pòrtland, amb una inclinació entre 1-2%. 
S’ha de realitzar amb una xapa de morter de ciment pòrtland 1/6, amb un espessor entre 7 i 
8 cm, i una superfície fina amb grànuls de perlita T-10 per alleugerir el morter i disminuir la 
sobrecàrrega.  

Per l’execució correcte d’aquesta capa: 

- Es replantegen els aiguafons i els careners, les juntes longitudinals, transversals i 
perimetrals i els desguassos. 

- Es col·loquen mestres de maó o morter de ciment, sobre les línies de replanteig 
per poder veure el material i així donar-li una pendent necessària. 

- Es realitzen juntes de dilatació del suport, col·locant un element elàstic.  
- La superfície d’acabat estarà seca, neta de pols, uniforme, llisa i lliure de cossos 

estranys. 
- El grau d’humitat del suport, en superfície i en el interior de la massa, serà menor 

o igual al 8 % abans de la col·locació de la impermeabilització.  
 

 

 

 

 

 

 

Finalment en els dos casos s’haurà de realitzar un vibrat per eliminar els buits d’aire 
continguts dins del formigó o morter líquat amb plataforma recolzada sobre els encofrats.  

2a Fase: Elements de desaigües :  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en planta. 
Aquests hauran de mantenir una separació amb el parament vertical de 0,5-1m i una 
distància de 2-3cm per sota del pla de formació de pendents. 

 

Figura 3.2: CYPE ingenieros S.A,2010, 

procés de col·locació de les mestres de 

maó per  la creació del pendent. 
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El procés de col·locació en el cas d’utilitzar cassoletes de Goma Dutral EPDM s’ha de 
realitzar el següent:   

- Netejar la zona de treball amb profunditat. 

- Imprimació d’emulsió asfàltica sobre la zona de treball, aplicat amb rodet de llana 
de pèl llarg. 

- Reforç amb làmina d’oxiasfalt, adherida a la emulsió amb bufador de butà i 
seguidament es realitza l’orifici del desguàs amb un paletí calent. 

- Introducció de la cassoleta en el taladrat del forjat, es calenta la base asfàltica per 
adherir-la al pla de pendents fins a refredar-se.  

- Es segella la placa d’ancoratge de la cassoleta amb la làmina d’oxiasfalt, 
sobrepassant uns 20cm del perímetre del taladrat, amb bufador de butà. 

El procés de col·locació en el cas d’utilitzar cassoletes de PVC és el següent:   

- S’introdueix la cassoleta per l’orifici del forjat. 

- Subjecció d’aquesta al pla de pendents amb adhesiu exempt de dissolvent 
dissolt. 

- Seguidament es realitzarà la impermeabilització general de la coberta on les 
làmines asfàltiques es faran passar per sobre la cassoleta i es retallarà la part de 
làmina que sobrepassi l’orifici de desguàs amb un paletí calent.  

 

 
Figura 3.3 : Oriol Muntaner, 2008, esquema executiu de impermeabilització desaigua. 
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3a Fase:  Impermeabilització :  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric, 
adherides una amb l’altre o solapades. Cadascun dels dos casos es tractarà diferent: 

- Sistema flotant : Les làmines s’instal·len per sobre la superfície de formació de 
pendents, es solapen entre elles entre 5-8cm, els extrems es soldaran amb calor 
de bufador de butà.  

- Sistema adherit : s’aplica el mateix sistema de col·locació; però en aquest cas les 
làmines s’adhereixen al terra de la coberta en tota la seva superfície mitjançant 
adhesiu asfàltic en fred i calor de bufador de butà. Normativa UNE 104 242/1.  

Aquest material és el que rep les variacions brusques de temperatura, és a dir, a causa de 
les dilatacions i contraccions acostuma a ser un element dèbil.  

Anteriorment, el material impermeabilitzant o les làmines impermeabilitzants solien ser 
betums asfàltics modificats, com són els oxiasfalts. Per tant recorrem a materials més 
resistents als canvis de temperatura com podrien ser les làmines polimèriques.  

També diferenciem entre d’altres impermeabilitzants les làmines bituminoses. A diferència 
de les làmines sintètiques, aquestes s’utilitzen en forma de membranes composades per 
varies làmines.  

L’elecció entre una membrana bituminosa monocapa i una bicapa es fonamenta en criteris 
d’execució i seguretat. Quan desitgem senzillesa i rapidesa d’execució s’usaran les primeres 
i quan es precisi un major nivell de seguretat s’utilitzaran les bicapes.  

Làmines de betum modificat respecte a les d’oxiasfalt: 

- No s’admet la membrana monocapa amb làmines d’oxiasfalt, han de ser bicapes. 
- En general, s’exigeix major massa per una bicapa o base exclusivament de 

làmines de oxiasfalt que per una bicapa de base de làmina de betum modificat. 
- Per membranes que inclouen làmines de oxiasfalt no s’admeten pendents 

menors al 1%. A mesura que disminueix la pendent es limita la utilització de 
membranes a base d’aquestes làmines. I únicament s’admeten com acabat 
làmines auto protegides de oxiasfalt per pendents superiors del 5%.  

 

4a Fase: Sòcols perimetrals i interiors de la cober ta : Es tracta de la col·locació de 
làmines de 0,5m oxiasfàltiques  autoprotegides amb alumini gofrat i revestit de revestiment 
acrílic com a protecció a la intempèrie. 

La instal·lació es realitza col·locant les làmines en fred i unint-les amb adhesiu asfàltic 
utilitzant bufador de butà o elèctric. Finalment,  per aconseguir la forma del parament 
vertical, es fixa un perfil d’alumini o plàstic dur en  forma de “Z” i es segellen les separacions 
del material del parament vertical amb la làmina impermeabilitzant amb silicona àcida. 

Cal remarcar una de les condicions d’execució com és la de dissenyar juntes de dilatació del 
suport, que coincideixin amb les pròpies de la coberta. Es realitzen cada 15 m en totes les 
seves cantonades i en l’encontre amb paraments verticals, mantenint a més a més  les 
juntes de l’estructura resistent.  Els faldons de pendents quedaran separats de tots els 
paraments verticals o inclinats, aixecats del nivell de forjat, amb una junta de 10 a 12mm que 
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es reomplirà amb una tira de polièster expandit o un altre material elàstic. Per 
impermeabilitzar l’encontre amb elements verticals, s’ha d’aplanar la capa de pendent amb 
un angle aproximat de 135 ± 10º. 

5a Fase:  Tractament de juntes : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el cas de 
tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de flexió, 
aquestes hauran de seguir els següents passos d’execució. 

- Netejar  els llavis d’encontre de la junta. 

- Imprimació dels llavis amb resina de poliuretà amb paleta. 

- Estancar la junta introduint un perfil de polietilè extruït (diàmetre superior un 25%  
a l’ample de la  junta). 

- Finalment sobre de la junta s’adhereix una làmina armada amb feltre de polièster 
de betum polimèric de 25cm d’ample. S’adhereix amb adhesiu asfàltic fred 
solapat amb calor de bufador de butà o bufador elèctric a la juntura, formant una 
taca i per últim es cobreix amb una làmina d’imprimació també adherida a la 
junta. 

6a Fase:  Aïllament tèrmic :  Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

La diferència bàsica d’aquesta coberta a totes les altres és la posició de l’aïllament tèrmic 
respecte a la làmina d’impermeabilització. Tradicionalment l’aïllant es col·loca per sota de la 
làmina impermeabilitzant, en la coberta invertida tal i com anuncia la paraula, la col·locació 
és inversa. Per tant en aquest tipus de coberta l’aïllament serà col·locat sobre la làmina 
impermeabilitzant, solen ser  panells rígids d’espuma de poliestirè extorsionat (els d’alta 
densitat són bons aïllants), mecanitzats a mitja fusta en tot el seu perímetre i espessor i 
complint amb el CTE.  

L’aïllament serà un material pioner en el disseny de les cobertes. Se li haurà d’exigir unes 
característiques i un comportament específic. L’absorció d’aigua, l’estabilitat dimensional i la 
resistència al foc són alguns dels paràmetres comentats en l’apartat anterior que els 
aïllaments d’aquestes cobertes estaran obligats a complir. 

7a Fase:   Capa protectora al punxonament  :  S’aconsegueixen amb extensions d’una 
làmina de teixit i no teixit, compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades 
tèrmicament  (acostumen a ser làmines geotèxtils) amb pesos de 65 a 100 g/m², que a més 
a més actuen com a làmines de no punxonament.   

1.2.- Processos constructius cobertes no Transitabl es 

Aquesta coberta segueix l’esquema definit de forma general de tota coberta plana, 
particularment l’única capa que se li exigeix és una protecció: 

8a Fase: Protecció de la coberta  :  Pot ser nombrada com a capa de protecció pesada.  
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- Grava : Abocament i extensió de grava d’espessor 5-7cm, neta i seca amb la 
prèvia col·locació dels para graves en les boneres de desguàs. Granulometria 
16/32, lliure d’argiles o llims. 

- Llosa lleugera :  Funciona de la mateixa manera que una coberta  no transitable 
de grava, simplement es substitueix la grava per unes plaques de pedra natural o 
artificial de baix pes, normalment de 25kg/m2 , és per això que normalment 
s’utilitzen per a la rehabilitació ja que alleugereixen molt la càrrega. Entre plaques 
no es col·loca cap tipus de juntura per facilitar la lliure dilatació de les peces. 

Aquestes plaques es recolzen amb un dispensador metàl·lic, directament sobre la 
capa protectora de punxonament de l ‘aïllament tèrmic, fixades mecànicament 
amb perforacions entre 3-6cm arribant a perforar l’aïllament. 

 

 

1.3.- Processos constructius cobertes Transitables  

Aquesta coberta segueix l’esquema definit de forma general de tota coberta plana, 
particularment l’única capa que se li exigeix és una protecció o el sistema que s’utilitza : 

8a Fase: Protecció de la coberta  o  cobertura :  Podem parlar d’aquesta capa com a capa 
protectora de les càrregues que rebrà la coberta en un futur, de forma pesant o alleugerida, 
extraiem aquets tres tipus  :  

-   Llosa filtrant :   Aquest sistema format per una capa de llosa de formigó 
prefabricada amb peces rectangulars , porós d’alta resistència i està unit a la 
capa protectora al punxonament per una l’amina de PVC i una làmina drenant ,les 
quals, generen una superfície totalment plana i possibiliten la filtració de l’aigua a 
través de les lloses (sense material entre 
les juntes per a la lliure dilatació)fins 
arribar a les boneres ocultes per sota. El 
sistema permet la circulació de gran pes 
sense trencar la continuïtat de la làmina 
impermeabilitzant.  

 
Figura 3.5 :  .rehabilitaciones 

energèticas sostenibles , 2008. llosa filtrant sobre 

làmines de PVC 

Figura 3.4: Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007, Coberta no transitable de llosa lleugera de pedra natural sobre 

dispensadors metàl·lics. 
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- Plaques flotants :   Sobre la capa protectora al punxonament distribuïm suports 
pel recolzament de les plaques ceràmiques, les quals es col·locaran amb una 
mínima separació per absorbir les dilatacions de les peces. Aquestes juntes 
també tindran la funció de lliure pas a l’aigua de pluja perquè es filtri i es 
recondueixi cap a les boneres situades en aquest espai creat pels suports sota 
les plaques ceràmiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plaques fixes :    Les planxes es conformen 
de pedra natural rebuda amb morter , rajola 
hidràulica rebuda amb morter o llamborda sobre llit de sorra. En tots aquests 
casos si és morter o llit de sorra el seu gruix no serà inferior a 4cm. Tot el material 
es transportarà amb la grua o muntacàrregues amb palets per peces individuals, 
empaquetats, protegits i amb banyera coberta i hermètica per al trasllat dels llims.  
En el cas de utilitzar rajola hidràulica, s’haurà d’unir les peces amb morter en 
poca quantitat, traslladat a coberta amb carretó, manufacturat a peu d’obra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: URSA  Grupo Uralita,2010  

Il·lustració de la formació del llit de sorra 

sobre l’aïllament tèrmic de poliestirè extruït. 

 
Figura 3.6 : Soluciones para la cubierta plana invertida . Empresa ANFI. 

2009. bonera de coberta plana transitable de plaques flotants.                                  

1-formació de pendents 2-impermeabilizant 3-morter de separació 4-

aïllament 5-punxonament  6-suport 7 –ceràmica 8 -bonera 

Figura 3.7 : Oriol Muntaner, 2008. 

suport termoplàstic 

Figura 3.8 : CYPE ingenieros S.A,2010 

representació en 3 dimensions d’una 

coberta plana transitable amb planxes 

flotants. 

Figura 3.10: URSA  Grupo Uralita,2010  

Il·lustració del posterior enrajolat de pedra. 
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1.4.- Processos constructius cobertes enjardinades  

El procés constructiu no segueix exactament la tipologia comú que hem definit per una 
coberta plana . La diferencia és que com a 7a fase no es col·loca la capa protectora de 
punxonament, totes les anteriors segueixen el mateix esquema : 

7a Fase:   Capa drenant i filtrant :  Es tracta d’una làmina composta per nòduls  de poliestirè 
cobert per un geotèxtil de polipropilè ambdós costats . També permet el pas de l’aigua amb 
un flux de 2l/s/m.   

La instal·lació consisteix en la extensió de la làmina amb els nòduls mirant cap amunt  amb 
el geotèxtil de major gruix en la part inferior .Els nòduls es solapen entre sí de 5 a 10cm. 

8a Fase:   Capa porosa  :  Es tracta del abocament de terra de riu mancada d’argiles. La 
profunditat serà de 20-25cm sense compactar. 

La col·locació d’aquesta terra es farà des de carrer amb carretó pujat amb muntacàrregues o 
amb sacs de terra pujats amb palet mitjançant grua torre. 

9a Fase:   Capa resistent a perforació d'arrels :  S’estén un geotèxtil de polipropilè sobre la 
terra de riu, solapant les mantes entre sí uns 10-15cm.  

10a Fase:  Mantell vegetal  :  S’aboca terra vegetal preparada per a la plantació de la 
vegetació específica. 

En el cas de que aquesta coberta tingui una part pe r a pas de vianants el sistema varia 
des de la 7a fase ja que no serà necessària la col· locació de capa drenant i mantell 
vegetal  

 

 

7a Fase:   Capa protectora al punxonament  :  Ja descrita anteriorment és una capa amb 
extensions d’una làmina de teixit i no teixit, compostes per fils continus de polipropilè- 
polietilè soldades tèrmicament  (acostumen a ser làmines geotèxtils) amb pesos de 65 a 
100g/m², que a més a més actuen com a làmines de no punxonament.   

 

Figura 3.11 : Empresa Texsa, 2010, coberta enjardinada. Coberta enjardinada             

1- forjat 2-formació de pendents 3-impermeabilizant 4-geotextil 5-aïllament 6-

capa drenant 7 –mantell vegetal. 

Figura 3.12: Oriol Muntaner, 2008.  

conducció del vapor d’aigua                       

en coberta enjardinada 
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8a Fase:   Protecció pesant:   Una capa formada per formigó armat de 15cm, com a mínim, 
abocat amb cubilot o des de carrer amb bombeig . Ha de complir amb la normativa EHE 
vigent. Finalment un vibrat per eliminar els buits d’aire continguts dins del formigó o morter 
liquat amb plataforma recolzada sobre els encofrats.  

9a Fase:   Capa variable :  Aquesta capa variarà segons les necessitats de la superfície , és 
a dir, zona de vianants o de rodament,etc. Aquesta placa podrà ser de formigó o d’asfalt. Per 
aplanar l’asfalt es traslladarà un picó mecànic a coberta. 

10 Fase:  Tractament de juntes :  Ja descrita anteriorment dins de les fases comuns de 
cobertes planes.  

En aquesta cas, el tractament de juntes es realitza per absorbir les dilatacions de l’asfalt , 
per tant, la coberta de trànsit rodat té dues juntes de dilatació (formigó de formació de 
pendents i capa de rodament) 

1.5.- Processos constructius cobertes per al trànsi t  rodat  

Tindrà el mateix procés constructius que totes les capes comuns,  la capa de protecció a 
punxonament tindrà una resistència que serà de 25 Kg/m2 seguint la normativa establerta 
per la UNE 104-281/6.5. El mateix passarà amb l’aïllament tèrmic, al qual se li exigirà una 
resistència mínima a compressió de 0,5MPa segons la EN 826. A partir d’aquí el seu procés 
es realitzarà pel trànsit de vehicles : 

8a Fase:   Capa protectora de 
formigó  :  S’abocarà des de carrer 
una capa de morter de 4cm 
d’espessor  armada de tal manera 
que  protegeixi tots els elements 
singulars i paraments . Finalment un 
vibrat per  eliminar els buits d’aire 
continguts dins del formigó o morter 
liquat amb plataforma recolzada 
sobre els paraments d’encofrat. 

 

9a Fase:   Capa de rodament  :  S’abocarà des de carrer una capa de formigó armat de 8cm 
d’espessor  amb malla electrosoldada resistent a la corrosió o un aglomerat asfàltic  en 
calent. 

Per aplanar l’asfalt es traslladarà un picó mecànic  amb muntacàrregues o des de grua torre, 
realitzant un replanteig previ dels moviments a realitzar sobre la coberta per evitar 
desplaçaments laterals. 

 

 

 

Figura 3.13 : Empresa Texsa, 2010. coberta trànsit rodat.                                         

1- forjat 2-formació de pendents 3-impermeabilizant 4-morter de separació 5-

aïllament 6-capa punxonament 7 –capa de rodament. 
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1.6.- Processos constructius cobertes inundades  

1a Fase:   Barrera de vapor :  És tracta com una barrera de vapor ja que la seva funció és 
evitar que el vapor d’aigua s’infiltri dins de l’aïllament tèrmic que està situat sobre d’aquest . 
És una capa d’impermeabilitzant impermeable, que pot ser de làmines de PVC o 
bituminoses i la seva col·locació serà tal i com s’ha explicat en l’esquema de fases comuns, 
dins la fase de impermeabilització.  

També i més habitual és la imprimació de pintura asfàltica  sobre el forjat 1 kg/m2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007.  Esquema coberta inundada. 

 

Figura 3.15 : Empresa Gevasa 2010,  Barrera de 

vapor amb pintura bituminosa.. 
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2a Fase:  Aïllament tèrmic :   Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor. Es pot utilitzar el mateix sistema que l’esmentat en les fases comuns per 
aïllament tèrmic.  

3a Fase: capa separadora de morter :  Per tal de protegir l’aïllament  de les capes 
posteriors es recobrirà de morter d’alta resistència morter M-40o M-80. 

4a Fase:  Capa de protecció i formació de pendent: En aquesta coberta al no necessitar 
molta inclinació per a l’evacuació d’aigües es podrà realitzar el pendent de 3-5cm de gruix i 
no es farà necessària la formació de paredons de maó. El formigó es bombejarà des de 
carrer o aplicat amb cubilot, formigó de resistència a 28dies. 

5a Fase:  Impermeabilització i  6a Fase: Sòcols perimetrals i  interiors de la coberta  : 
Són processos ja descrits en les fases comuns, es podrà aplicar el mateix sistema de 
procés. 

 

Figura 3.17:  Empresa Gevasa 2010,  

film de polietilè adherida al suport. 

Figura 3.16:  Empresa Gevasa 2010,  

làmina asfàltica tipus LO-20-FV sobre 

capa de imprimació asfàltica. 
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7a Fase:  Tractament de juntes : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el cas de 
tindre una llum excessiva per poder suportar els esforços de flexió, aquestes hauran de 
seguir els següents passos d’execució. 

- Netejar  els llavis d’encontre de la junta. 

- Imprimació dels llavis amb resina de poliuretà amb paleta. 

- Estancar la junta introduint un perfil de polietilè extruït (diàmetre superior un 25%  
a l’ample de la  junta). 

- Finalment sobre de la junta s’adhereix una làmina armada amb feltre de polièster 
de betum polimèric de 25cm d’ample. Amb adhesiu asfàltic fred solapat amb calor 
de bufador de butà o bufador elèctric a la juntura, formant una taca i per últim es 
cobreix amb una làmina d’imprimació també adherida a la junta. 

8a Fase: Elements de desaigües :  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
dividint tota la coberta. Aquests hauran de mantenir una separació amb el parament vertical 
de 0,5-1m i una distància de 2-3cm per sota del pla de formació de pendents. 

El procés de col·locació en el cas d’utilitzar cassoletes de Goma Dutral EPDM o cassoletes 
de PVC és el següent:   

- La làmina impermeabilitzat s’introduirà dins el tub de desguàs de PVC  entre 5-
10cm. Aquesta es subjectarà al tub verticalment adherint-la amb bufador. 

- Col·locació de  la cassoleta per l’orifici i subjecció d’aquesta al perímetre del tub 
amb reforç de plàstic resistent a la humitat. 

9a Fase: Capa de protecció:  Capa de protecció que consisteix normalment en peces de 
gresite, consolidades amb morter de ciment, amb un marge de gruix de 3-4cm. 

10a Fase:  Capa d’aigua :  Omplir la coberta fins al 50% de la seva capacitat. En el moment 
de fer-ho tota la superfície ha d’estar en perfecte estat de neteja, desbrossada de la 
superfície  i desinfecció amb dissolvents , ja que és l’últim punt de la execució i no hi ha volta 
enrrere. 

Figura 3.18: Extracció d’Internet i tectònica 6, 2010.  Sobreeixidor 
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S’ha de preveure la col·locació d’un alimentador d’aigua, i per evitar vessaments es 
col·locaran en els perímetres sobreeixidors . La làmina impermeabilitzant entrarà dins dels 
sobreeixidors per conduir tota l’aigua que repassi el nivell màxim permès. En el següent 
esquema (fig. 3.18)  i representació gràfica es representa.L’exigència estètica en aquestes 
cobertes comportarà un manteniment d’algicides. 

1.7- Processos constructius cobertes industrials  

El procés constructiu no segueix exactament la tipologia comú que hem definit per una 
coberta plana.  

Les naus industrials utilitzen la coberta normalment per  acollir instal·lacions d’aire 
condicionat, telecomunicacions, etc. Tanmateix les podem construir de forma resistent i 
conseqüentment seran transitables o de forma alleugerida amb poca capacitat de suportar 
pesos, és el cas de la coberta “Deck” . 

Les cobertes industrials no són totes iguals. Les dues cobertes clau són l’anomenada Deck i 
la industrial amb el sistema d’autoprotecció. Anteriorment a aquestes la coberta estàndard 
industrial transitable es construïa d’aquesta manera : 

1a Fase: Formació de pendents  : En aquestes cobertes només podrà fer servir el morter 
de ciment Pòrtland alleugerit amb Perlita T-10 ja que aquest sistema fa que la coberta 
obtingui molt menys pes propi. En aquestes cobertes el pendent serà entre 1-1,5%. 

2a Fase: Elements de desaigües :  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua  
cada 40m2 de superfície de coberta en planta. Aquests hauran de mantenir una separació 
amb el parament vertical de 0,5-1m i una distància de 2-3cm per sota del pla de formació de 
pendents. Les més aconsellables són les calderetes EPDM al ser de “Goma Dutral”  

La posta en obra d’aquestes la tenim resumida en la segona fase de les fases comuns de 
cobertes planes. 

3a Fase:  Impermeabilització :  En aquest cas es col·loca una doble làmina de betum 
polimèric APP o SBS (les primeres tenen un millor comportament a baixes temperatures), 
creuades i armades amb filtre de poliester de 140g/m2  i polietilè continu d’alta densitat 
adherides una amb l’altra amb adhesiu asfàltic en fred  i calor de bufador de butà o 
solapades 3-5cm. 

 4a Fase: Sòcols perimetrals i interiors de la cobe rta  : Es tracta de la col·locació de 
làmines de 0,5m oxiasfàltiques  autoprotegides amb alumini  gofrat i amb un revestiment 
acrílic com a protecció a la intempèrie. 

La instal·lació es realitza col·locant les làmines en fred i unint-les amb adhesiu asfàltic 
utilitzant bufador de butà. Finalment,  per aconseguir la forma del parament vertical, es fixa 
un perfil d’alumini o plàstic dur en  forma de “Z” i es segellen les separacions del material del 
parament vertical amb la làmina impermeabilitzant amb silicona àcida. 

5a Fase:  Aïllament tèrmic :  El tractament es fa de la mateixa manera que en les fases 
comuns.  
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6a Fase:   Capa drenant i filtrant :  Es tracta d’una làmina drenant d’estructura 
tridimensional de poliestirè i  geotèxtil de polipropilè de 100g/m2  en un de les seves cares , 
solapades entre sí uns 10-15cm.   

7a Fase:   Protecció pesant:   Una capa formada per formigó armat de 15cm, com a mínim, 
abocat amb cubilot o des de carrer amb bombeig . Ha de complir amb la normativa EHE 
vigent. 

8a Fase:  Suports regulars :     Sobre la capa de formigó armat es distribueixen “plots”, 
peces de material termoplàstic esterilitzat per les radiacions UV amb resistència tèrmica 
entre -20ºC a 100ºC, són regulables en altura i pendent. Segons la seva mesura s’estableix 
un marge d’elements:   

Mides  Uts/m2  
30 x 30 cm 12 
40 x 40 cm 7 
50 x 50 cm 5 

 

 

 

 

9a Fase:  Solapat de coberta :   Assentament de peces hidràuliques o prefabricades sobre 
els plots. Encaixen a mesura i simplement es recolzen. 

 

En el cas d’una coberta Deck tot l’esquema varia d’ ordre, i el suport deixa de ser el 
forjat reticulat de formigó armat.  

cobertes Deck  

Suport :  

Tota l’estructura d’aquest tipus de 
cobertes es recolza sobre les bigues 
portants  amb la missió de transmetre als 
elements puntuals de transmissió 
d’esforços (pilars) totes les càrregues 
procedents de la coberta. Es distribueixen 
per la coberta  tantes vegades com tants 
mòduls estigui aquesta conformada. 
Sobre la seva part superior es 
distribueixen les carteles  soldades a 
l’ampit de les bigues o amb cargols d’alta 
resistència. 

 

 

Figura 3.19: La cubierta del Edificio, 2005. Coberta 

industrial tradicional.       

 1- forjat reticulat 2-formació de pendents 3-barrera de 

vapor  4- aïllament 5- drenant  6- protecció pesant 7 –plots  

8- peces prefabricades. 

 

Figura 3.20: Tectònica Nº 6,                                                                      

coberta deck amb encontre parament vertical 
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Sobre d’aquestes es col·loquen les biguetes nervades amb “perns” que formen un entramat 
on es fixa la cobertura. Poden ser de perfil “C” o “Z”  de xapa galvanitzada conformada en 
fred, on la seva fixació a la resta d’estructura es farà mitjançant cargols calibrats.  

Quan la longitud d’aquestes biguetes nervades sigui excessiva, s’uniran entre elles amb 
platabandes cargolades a l’ànima de les biguetes nervades. 
 
Seguidament la construcció d’aquesta coberta la dividim en 4 fases: 
 
1a Fase: Planxa nervada :  Al ser una coberta de tipus  no accessible o  tècnica, els seus 
valors de sobrecàrrega no són molts alts 100 i 150kN/m2 respectivament. 
La planxa es recolza directament sobre les biguetes nervades, perforant la planxa en les 
zones coincidents amb els claus de les biguetes nervades. 
La planxa ja constitueix per si sola una barrera contra el vapor. No obstant, en el cas de 
locals amb  humitat relativa alta i poc ventilats o temperatures interiors i exteriors baixes, 
poden aparèixer condensacions interficials en la zona inferior de l’aïllament i es procedirà a 
la col·locació d’una barrera de vapor entre la planxa i l’aïllament. 
 
2a Fase:  Aïllament tèrmic :  Tal com portem observant en les cobertes planes l’aïllament 
tèrmic acostuma a ser realitzat amb planxes rígides, en el cas de la coberta Deck el sistema 
és el mateix  que en les fases comuns, tot i que al ser cobertes de poc gruix es necessitarà 
un material capaç de suportar esforços fins a 2kp/cm2 

Aquestes planxes d’aïllament es colcaran adherides a la planxa nervada  mitjançant  
oxiasfalt en calent o fixada mecànicament amb cargols de polipropilè i volanderes als 
connectors de la bigueta nervada . Cal dir que el tipus d’aïllament estarà condicionat amb el 
tipus de impermeabilització escollida  i les incompatibilitats que aquests dos puguin 
presentar, es per això que moltes vegades es canvien les planxes rígides de poliuretà per 
llana de roca o Perlita expandida en forma de plaques rígides amb una excel·lent resistència 
a compressió i al foc o panells sandvitx amb recobriment de panells de fusta. 
 

3a Fase:  Impermeabilització :  La impermeabilització en aquestes cobertes sol ser 
cobertures de planxes metàl·liques o làmines de PVC  o de polietilè clorosulfonat (Hypalon) 
a seguir amb les instruccions del fabricant. 

Si es realitza la col·locació de làmines de betum polimèric APP o SBS armades amb filtre de 
polièster protegit contra punxonament , s’haurà de col·locar un granulat mineral com a 
protecció a la intempèrie i al sol. S’encollarà mecànicament al suport i a punts adhesius 
asfàltics del panell d’aïllament tèrmic. 
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cobertes Autoprotegides  

Aquesta coberta torna a ser un reflex de 
la idea antiga del que era una coberta 
industrial al estar construïda amb el 
formigó de pendents com a suport.  

Aquest nou tipus de construcció de 
cobertes resulta ser una evolució del 
que era, amb l’inconvenient de que es torna a la col·locació convencional entre aïllament i 
impermeabilitzant. Així doncs torna a aparèixer la idea de barrera de vapor i a conseqüència 
d’això es necessita un sistema d’airejador del vapor. 

Es construirà d’aquesta manera : 

1a Fase: “Formació de pendents”   i 2a Fase: “Elements de desaigües” funcionen  de la 
mateixa manera  que la coberta industrial convencional o en les fases comuns. 

3a  Barrera de vapor:  Es tracta d’un material laminar amb una resistència adequada al pas 
del vapor,  lamines de betum polimèric adherides una amb l’altra amb adhesiu asfàltic en 
fred  i calor de bufador de butà o solapades 3-5cm és una solució habitual al ser 
impermeable al pas del vapor. 

4a Fase:  Aïllament tèrmic :  El tractament es fa de la mateixa manera que en les fases 
comuns.  

5a Fase:  “Impermeabilització”  i  6a Fase: “Sòcols perimetrals i interiors de la cobe rta” 
funcionen  de la mateixa manera  que la coberta industrial convencional o fases comuns. 

Les dues cobertes (Deck i autoprotegida) poden anar  protegides, o no, per una ultima 
capa per protegir la làmina impermeabilitzant dels rajos ultraviolats i per 
incongruències atmosfèriques. 

 

Figura 3.21: La cubierta del Edificio, 2005,                              

esquema coberta deck                                                     

1- suport de biga metàl·lica  

 2-planxa nervada      

3-panells de fusta 

4-aïllament                                     

5-impermeabilitzant(Hypalon)   

6- cargols de polipropilè  

7 –soldadura termoplàstica. 

 

 

Figura 3.22 : Empresa Texsa, 2010 esquema autoprotegida                                                     

1-forjat 2-formació de pendents 3-barrera de vapor 4-aïllament                                    

5- cargols de polipropilè  6- impermeabilitzant 7 –capa de protecció 

 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 73                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

Capa de  Protecció :   Una capa de protecció pot ser de diferents materials compostos o 
formada per una capa d’un material impermeable fixat mecànicament o adherit a la ultima 
làmina impermeabilitzant. A continuació es mostren els tipus existents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compostos  

-  

 

 

 

 

1.8.- Processos constructius cobertes a la catalana  

1a  Barrera de vapor i col·locació dels suports de cobertura :  Sobre la capa de formigó 
armat de l’estructura es distribueixen “plots” o potes de suport. Poden ser peces de material 
termoplàstic , metàl·lic o de fusta i van units a l’estructura amb cargols perforants al formigó. 
Però el més habitual o usat són suports o línies de mestres col·locades de cantell i 
encolades amb morter, formant els coneguts envanets de sostremort. Tot aquest material 
s’ha de transportar a coberta amb muntacàrregues o grua torre. 

 

 

 

 

Figura 3.27: Empresa Texsa, 2010 material uniforme, compost per aïllament 

tèrmic amb làmina impermeabilitzant. 

 

Figura 3.24: Empresa Texsa, 2010 capa de 

protecció de grava amb airejadors de 

vapor. 

 

Figura 3.23 : UVA,2010  

làmines bituminoses 

autoprotegides amb làmines 

Figura 3.25 : UVA,2010  

Xapes  ondulades d’acer 

lacat o galvanitzat. 

Figura 3.26 : www.guadhisla.com,2010 encaix de planxes d’aïllament 

tèrmic, poliestirè extruït amb capa de protecció de formigó.  
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2a Fase:  Aïllament tèrmic :  Es sol usar espuma de poliuretà expandit injectat amb pistola o 
llana de roca encastat entre els envanets de sostremort o entre els “plots” en la part inferior. 

3a Fase: Embolcall : En aquesta fase es solapen dues línies de rajola ceràmica 
contrapetjades, i la primera fila es recolze i s’encaixa amb guies de fusta alineades amb els 
plots o els envanets de sostremort. 

4a Fase: Formació de pendents  : El sistema de creació de la capa de pendents ja el 
coneixem, igual que en les fases comuns pot ser de formigó alleugerit o morter de ciment. 

5a Fase: “Elements de desaigües ”  , 6a Fase: “Impe rmeabilització” , 7a fase:“ Sòcols 
perimetrals i interiors de la coberta”  , 8a fase: “Tractament de juntes “ i  9a Fase:   
“Capa protectora al punxonament”  funcionen  de la mateixa manera  que una coberta 
invertida, aquestes fases les tenim descrites anteriorment en les fases comuns. 

10a Fase: Acabat o protecció :  Al ser d’estil mediterrani el material més usat com a acabat 
de protecció és la ceràmica, encara que qualsevol altre material com llosa de formigó, 
material metàl·lic o pedra també  podrien ser utilitzats.  

La ceràmica es col·loca en dos capes contrapetjades fixades amb morter de ciment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.29 : CYPE ingenieros S.A,2010 dibuix esquemàtic 

conceptual de la col·locació , simplement recolzada de  llana 

de roca entremig de les fileres de totxana de suport de la 

càmera d’aire. 

Figura 3.28 : www.construmatica.com ,2010 detall constructiu 

d’una coberta plana catalana sobre forjat unidireccional, on 

s’observen totes les seves parts constructives com l’elevació de 

fileres de totxana per la creació de la càmera d’aire 
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2.- Cobertes inclinades  

 

2.1.- Fases comuns en el procés constructiu de cobe rta inclinada  

Pel que fa la identificació de les tècniques constructives en el procés constructiu de les 
cobertes inclinades, distribuïm la seva execució en 6 fases comuns. Seguidament 
explicarem com funciona cadascuna d’elles.  

1a Fase: Estructura resistent :  Es tracta  de l’estructura que donarà el pendent desitjat i 
s’agrupa en tres maneres: 
 
Estructura continua : És un forjat de formigó armat realitzat amb formigó de poca fluïdesa , 
amb cèrcols de bora trapezoïdals en els extrems de coberta per realitzar una unió rígida  
amb la façana. 
 
Estructura discontinua pesada: Estructures col·locades sobre una estructura plana de 
formigó armat.  
 
-  Encavallades de fusta o metàl·liques creant una “gelosia” de suport per al suport o 
superfície de recolzament de cobertura. Aquestes encavallades s’uniran amb cargols, o amb 
soldadures en el cas de les metàl·liques. També es podran utilitzar rigiditzadors i carteles 
per enfortir es punts que pateixen més els esforços de flexió.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

- Els envanets de sostremort ,els quals es col·loquen realitzant un replanteig alineant amb 
cordes auxiliars totalment rectes i a sobre d’aquestes es col·loquen les peces conformades 
quedant separades les peces entre sí un quart de la seva longitud. Es comença per la 
primera filada sobre els suports i successivament les files de sobre, de manera que els 
forats queden tapats per la filera superior. Finalment es remata la part superior amb el 
material conglomerant i es traven els encontres amb els envans transversals, quedant entre 
ells alineats. Per la unió dels envanets utilitzarem morter M-80, encolat amb paleta.  

               

Figura 3.31 i 3.32 : CYPE ingenieros S.A,2010 Dibuix conceptual de llosa de formigó inclinada i 

plana, en aquest cas amb envanets de sostremort, i teulades de pissarra. 

 

Figura 3.30: www.guiadkn.com ,2010. Revista d’interiorisme.          

dibuix conceptual d’encavallades de fusta recolzades sobre forjat 

o estructura resistent. 
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Estructura discontinua lleugera:  Estructures de taulons de fusta o acer. Aquests taulons 
aniran units amb platines i cargols d’alta resistència, tot soldat amb bufador igual que en la 
col·locació de rigiditzadors i carteles en els encontres dels taulons per enfortir els punts 
dèbils de l’estructura. Durant tota la seva execució s’utilitzarà una bastida pel recolzament 
de totes les bigues tant transversals com longitudinals, i el treballador estarà sempre sotmès 
a un alt risc de caiguda a diferent nivell.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2a Fase: Suport de cobertura :  Els  tipus de suports de cobertura més utilitzats en la 
construcció de cobertes, són les guies i els taulells de fusta, formigó o ceràmics,. El que és 
de primordial importància en les cobertes inclinades és el tipus de cobertura, això ens 
variarà alhora d’analitzar el muntatge d’un tipus de suport o altre.  
 
Dintre dels suports de cobertura simples tenim els discontinus i els continus. 
Els discontinus engloben les corretges i les guies.  
 
-Les corretges es solen recolzar entre parets oposades distanciades de l’ordre de 2,5- 3 
metres. Si estan més allunyades es pot col·locar una biga entremig. La dimensió dependrà 
del material a utilitzar. Poden ser de fusta, perfils de ferro, perfils de xapa, etc. Les més 
habituals són les corretges de fusta ja que són de més fàcil treball a obra i alhora més 
econòmiques. Aquesta fusta ha de ser de primera qualitat i el menys verda possible ja que si 
ho és, al assecar-se pot arquejar-se. D’altra banda s’ha de cuidar que no estigui corcada i 
que sigui absenta de nusos. El seu transport a coberta es realitzarà mitjançant torre grua.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

-Les guies es poden col·locar en capa única quan tots elles estan col·locades de forma 
horitzontal o amb doble capa col·locant les guies verticals en direcció la pendent i a sobre 
les horitzontals per tal de fixar-hi la cobertura. Col·locant les guies en doble capa es genera 
una càmera d’aire ventilada i alhora s’evita que l’aigua s’acumuli en la guia horitzontal. 
Aquestes almenys s’han de fixar en 3 punts mitjançant claus o cargols, i la separació entre 
elles dependrà del solapament de les peces.  

 

Figura 3.33 : CYPE ingenieros S.A,2010 dibuix conceptual 

d’estructura discontinua de taulons de fusta sota aïllant 

tèrmic i teules. 

 

Figura 3.34 : CYPE ingenieros S.A,2010 Dibuix 

conceptual de suport de cobertura sobre forjat de 

formigó armat. Amb planxes de poliestirè extruït com 

aïllament tèrmic i teules fixades sobre planxes 
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I els continus són els taulells de fusta o de formigó, o els anomenats encadellats de 
ceràmica.  
 
-Un dels avantatges del taulell de fusta és la seva lleugeresa que comporta una àgil 
manipulació. Es clava directament a les corretges, el qual comporta una econòmica mà 
d’obra.  
 
-En els taulells de formigó és necessari que aquests quedin anivellats, alineats i rejuntats  
sense desnivells superiors a 5mm. El recolzament sobre corretges o envanets ha de ser 
com a mínim de 25mm en cada extrem de la placa i s’ha de fixar l’extrem del primer taulell a 
l’estructura per evitar el lliscament.  El recolzament es pot fer en sec sempre hi quan hi hagi 
la rugositat suficient per evitar el lliscament. És aconsellable coronar els envanets amb 
morter de ciment.  
 
-Els encadellats ceràmics es realitzen amb una capa de compressió de morter o de formigó 
que reomple les juntes i deixa una superfície plana per on es fixarà el material de cobertura 
amb morter o claus. Es solen col·locar sobre tàbics alleugerits o sobre biguetes de formigó i 
han de quedar anivellats, sense desnivells longitudinals superiors a 5mm.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa els suport de cobertura compost tenim els taulells o plaques amb aïllament. 
 
-Els taulells de fusta amb aïllant tèrmic es podran realitzar amb qualsevol dels components 
de suport de cobertura simple. Existeixen molts tipus de col·locació en el mercat ja sigui 
tipus panell sandvitx amb dos taulells de fusta i l’aïllant al mig, o un taulell de fusta clavat a 
una capa de guies on s’hi col·loca sobre l’aïllant (poliestirè extruït o expandit, poliuretà), o 
fins i tot col·locant l’aïllant per sota i comprovar que tingui resistència a compressió per tal de 
permetre la fixació amb claus a les guies, tot dependrà del tipus de cobertura a escollir, dels 
materials i del disseny de la coberta.  
 
-Les plaques amb aïllant seran les que estan formades per xapes de fibrociment o 
metàl·liques i es col·locaran tipus un panell sandvitx.  
 
3a Fase: Muntatge de l’aïllament tèrmic :  Aquest pot ser col·locat per l’interior o l’exterior 
del suport de cobertura. La solució exterior té un millor comportament higrotèrmic alhora que 
permet la ventilació de la càmera d’aire en la cara exterior de l’aïllament.  

 

Figura 3.35 : Elaboració pròpia,2010 Representació 

gràfica de col·locació de encadellats ceràmics sobre 

envanets de sostremort embeguts amb morter cola. 
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Quan el trobem per la part interior és important col·locar sobre la capa d’aïllament una capa 
separadora o filtre impermeable a l’aigua i permeable al vapor d’aigua com per exemple el 
polipropilè encastat mecànicament. 

En l’exterior l’aïllament es pot conjuntar en plaques prefabricades on l’aïllament està unit a 
taulells de fusta i aquest pot estar dividit entre guia i guia o aquestes col·locades sobre del 
mateix aïllament (implicaria un aïllament d’alta resistència a compressió per tal de permetre 
el clavat de les guies al taulell). A continuació es mostra de manera gràfica les formes de 
col·locació de l’aïllament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El poliestirè extruït i el poliuretà expandit es presenta en planxes de pocs centímetres, les 
quals poden tenir cantells llisos o bé encaixats a mitja fusta. Es fixen a un suport 
mecànicament mitjançant cargols que travessen l’aïllament tèrmic i perforen el suport.  
La radiació solar incrementa en l’interior, per això els aïllants tèrmics han de ser en plaques 
rígides, sota les quals es col·locaran impermeabilitzants per impedir l’entrada d’humitat per 
filtració. Els alers ajuden també al control tèrmic de la coberta. 
 
En l’aplicació del poliuretà projectat s’utilitzarà una màquina de projecció especial, la qual 
proporcionarà una potencia adequada per controlar la dosificació del producte, així com la 
regulació del caudal i la pressió. Aquesta màquina haurà de ser sotmesa a un control de 
manteniment per tal de que sempre es mantingui en bones condicions de seguretat.  

Els productes han de mantenir-se a una temperatura estable durant la seva aplicació, això 
s’aconsegueix gràcies a un rescalfador en la màquina i la calefacció de les manegues. És 
important que la temperatura del suport que rebrà el poliuretà sigui major de 5ºC. El 
treballador actua subjectat amb arnès i línies de vida. Generalment el poliuretà projectat 
s’utilitzarà per cobertes de làmines o de plaques.  

El muntatge de la llana de roca o llana de vidre ha de ser sobre una superfície plana amb 
una capa de morter per adherir-la. En la llana de roca o llana de vidre és important la 
col·locació superior d’una capa separadora o filtre impermeable a l’aigua i permeable al 

 
Figura 3.36 : Cerramientos de edificios. 

Cubiertas 2007. Fixació de l’aïllament amb 

taulells i guies horitzontals. 

Figura 3.37: Cerramientos de 

edificios. Cubiertas 2007. Fixació 

de l’aïllament amb taulells i guies 

horitzontals i verticals i amb 

càmera d’aire 
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vapor d’aigua, com podria ser el polipropilè ja que les fibres poden dispersar-se i danyar les 
capes superiors.  

Durant la manipulació de la llana mineral i la fibra de vidre, ja sigui en fase de fabricació, 
construcció o demolició s’han d’adoptar  mesures de protecció com són els guants o les 
màscares, ja que les fibres poden dispersar-se en l’aire i produir molèsties als ulls, irritacions 
de pell, problemes respiratoris i davant un contacte molt prolongat, més de 30 anys i sense 
protecció, podria produir càncer de pulmó.  

4a Fase: Muntatge del impermeabilitzant :  La fixació mecànica és la més recomanable en 
les cobertes inclinades. Pel que fa la col·locació segons les capes, ja hem vist en la part 
descriptiva que depenen del número de capes, trobem tres tipus: la monocapa, la bicapa i la 
triple capa. Lògicament  com més capes tinguem major serà l’ impermeabilització. 

Pel que fa la col·locació monocapa (fig 3.38): col·locarem la làmina per la part inferior de 
cada faldó, en direcció perpendicular a la línea de màxim pendent, fins acabar la filera. Es 
seguiran realitzant les fileres de continuació en sentit ascendent, de manera que cada filera 
es solaparà amb l’anterior a la distància recomanada per cada tipus de material. És 
important realitzar la col·locació de forma que cap junta entre les peces quedi alineada amb 
les fileres continues.   

 

 

La col·locació bicapa (fig 3.39): en aquest cas els solapaments de la segona capa no poden 
coincidir amb els de la capa inferior; per tal d’aconseguir-ho s’ha de començar la segona 
filera utilitzant mitja làmina. També pot realitzar-se una col·locació de làmina a doble 
solapament (fig 3.39), fent que cada filera es col·loqui sobre l’anterior la meitat de l’amplada 
del rotllo més 2cm. Tenint en compte que l’ample de la primera filera serà la meitat més 2 
cm.  

 

   

 

Figura 3.38: Supervisión de ejecución de acabados, revestimientos y cubiertas, 2006   monocapa 

Figura 3.39 : Supervisión de ejecución de acabados, revestimientos y cubiertas, 2006 . bicapa 
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La col·locació tricapa (fig.3.40): aquí tampoc és necessari que els solapaments de la segona 
i tercera capa coincideixin amb la primera. Per tant la segona capa ha de començar amb una 
làmina que tingui 2/3 parts de l’ample de la primera i les primeres peces de la tercera capa 
tindran 1/3 part de l’amplada. Al igual que en la col·locació bicapa també és possible la 
realització d’un triple solapament (fig.3.40), on l’amplada de la primera filera serà 1/3 part 
més 4 cm, i cada filera consecutiva es solaparà sobre l’anterior 2/3 parts de l’ample més 2 
cm.  

  

 

5a Fase: Muntatge del tapajuntes o cobrijuntes: Aquestes són unes de les zones més 
vulnerables i properes a goteres, per tant són punts dèbils que hem de tractar prèviament.  

El cobrijuntes d’acer galvanitzat s’ha de pintar prèviament per ambdós cares amb pintura 
bituminosa o una altra especial per a metalls. L’alumini i el coure també solen ser bons 
materials per el cobrijuntes. Aquest es col·loca en els laterals dels faldons o en zones 
d’encontre amb parament vertical, aiguafons, careners, etc. Obtenint la forma del punt en 
qüestió fixat al impermeabilitzant de manera mecànica mitjançant cargols o claus.  

6a Fase: Cobertura : Les solucions de cobertura venen definides pel tipus de projecte o per 
la condició per la qual hagin estat dissenyades les cobertes. Podem agrupar els diferents 
tipus de cobertura segons l’estètica i la funcionalitat.  

-La pissarra, les teules ceràmiques, les plaques asfàltiques i les plaques metàl·liques són les 
cobertures que més s'utilitzen en les cobertes d'edificis residencials. Els paràmetres que 
influeixen en aquest disseny són l’estanquitat, l'aïllament tèrmic i acústic, les normatives 
urbanístiques i el cost econòmic. 

 - En canvi, en les cobertes d'edificis públics predomina generalment l’estètica, l'aïllament 
tèrmic i l'acústic. Podrien ser un exemple les cobertures metàl·liques (làmines, plaques o 
panells sandvitx). 

- Per edificis d'ús esportiu o industrial es tenen en compte altres criteris com són la ràpida 
execució, el poc pes, la captació solar per il·luminar l'espai, etc. 

Així doncs, el que procedim a continuació és a l’explicació detallada del muntatge a realitzar 
en cada un dels tipus de cobertes inclinades, segons el seu tipus de cobertura.  

 

 

Figura 3.40 : Supervisión de ejecución de acabados, revestimientos y cubiertas, 2006 . triple capa. 

Fig.5 
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2.2.- Procés constructiu coberta inclinada de teule s 

1a Fase: “Estructura resistent ”  , 2a Fase: “Supor t de cobertura” aquest és important 
que en una coberta de teules sigui massís, amb envanets o encavallades, aquest ha de ser 
sòlid per tal de suportar el pes de les teules. També es poden utilitzar les corretges 
horitzontals i verticals.  
 
3a fase:“ Aïllant tèrmic”. L’aïllament tèrmic quan sigui exterior haurà d’anar subjectat als 
encadellats o taulells de fusta, si l’aïllant és llana de roca, de manera que es garanteixi la 
resistència de col·locació de l’aïllant. Passarà el mateix si són planxes rígides de polietilè. 
Quan tinguem els envanets de sostremort l’aïllament serà interior i aquest es col·locarà a la 
part superior del forjat, entremig de l’estructura addicional (envanets de sostremort o 
encavallades).   
Aquestes tres fases les tenim definides en el procés constructiu de coberta inclinada detallat 
per fases comuns. Com que les cobertes de teules no tenen una única solució es podrà 
escollir entre aquestes 3 fases quin tipus d’estructura, de suport o d’aïllant es vulgui 
col·locar. 
 
* Si l’ impermeabilització no es garanteix ni amb cobertures de baix coeficient d’absorció 
d’aigua, ni amb la pendent adequada per cada material i zona climàtica, i tampoc mitjançant 
solapaments entre cada peça o per la resolució de juntes, serà necessària la col·locació 
d’una làmina impermeabilitzant.  

4a Fase: Impermeabilitzant: Pel que fa l’ impermeabilitzant estàndard  és una capa de filtre 
estès en paral·lel a l’aleró i s’aplica sobre el carener i l’ aiguafons solapant 7,5 cm 
longitudinalment i 15 cm en els extrems. Una bona solució, és instal·lar sobre el tauló de 
coberta unes planxes de cartró i fibra de vidre saturades de betum asfàltic que reprodueixen 
el perfil de la teula i que es fixen mecànicament al suport, segellant posteriorment els 
ancoratges amb massilla asfàltica o silicones modificades amb betums polimèrics.   

La forma de subjecció d’aquestes és mecànicament amb claus de volandera plàstica 
(fig.3.41) sobre un suport pla, ja sigui una capa separadora de morter sobre l’aïllament o 
taulells separadors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41 i 3.42 : Cubiertas. Materiales e instalación, 2006, fixació amb claus de volandera plàstica 
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5a Fase: Muntatge de cobrijuntes i encontres amb pa raments verticals: En l’encontre 
amb parament vertical es col·locarà una làmina impermeable fent-la pujar 25 cm per sobre 
del parament. S’ha d’assegurar la fixació mitjançant perfil metàl·lic. Després de la col·locació 
de l’ impermeabilitzant es procedeix a la instal·lació dels goterons de coure en els faldons i 
cobrijuntes en la motllura del frontispici, en els aiguafons i els careners per tal d’enfortir la 
unió impermeabilitzant,  i seguidament ja es pot continuar amb la col·locació de tota la franja 
inicial de teules amb un vol de 5 cm sobre el goteró.  

 

 

6a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló vist va fixat mitjançant abraçadores en 
l’aleró on la seva distància dependrà de la secció del canaló, de l’existència o no de neu i de 
la zona pluviomètrica en que es trobi.   

El canaló ocult es fixa entre dos murets i sobre una base de recolzament (prefabricada in 
situ) que li dona pendent; convé aïllar-lo per sota quan el canaló està situat sota espai 
habitable per evitar ponts tèrmics. Aquests canalons poden de PVC,  xapa metàl·lica, coure, 
alumini, acer inoxidable o zinc. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi quan la 
unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el canaló. Es 
pot subjectar mecànicament sobre les guies de suport de cobertura, sobre taulells, sempre 
per sota de la làmina impermeabilitzant.  

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

7a Fase: Col·locació i fixació de les teules: Per la col·locació d’aquestes s’haurà de 
preveure un entramat de guies i llistons creuats. La primera filera de llistons anirà encolada 
amb morter sobre l’ impermeabilitzant i la segona filada de llistons clavada mecànicament 
sobre la primera filada.  Aquests llistons tindran un espessor de 3 cm. Es poden instal·lar 
uns tacs de fusta tractada igualment a baixa pressió per tal d’elevar el suport base de forma 
que es generi un drenatge. 

                

Figura 3.43 i 3.44 : CYPE ingenieros S.A,2010 dibuixos conceptuals d’encontre de coberta de teula amb parament vertical i 

xemeneia, unió reforçada per la làmina impermeabilitzant com a cobrijuntes. 
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Pel que fa el muntatge de les teules especials i els accessoris del perímetre és important 
que vagin fixats en la seva totalitat. En la resta de peces el número de fixacions variarà 
segons la zona geogràfica i les característiques pròpies del territori, de la pendent de la 
coberta i del tipus de teula.  

Les normes UNE 127100 i UNE 136020 divideixen Espanya geogràficament en tres zones 
(mapa adjunt fig. 3.45): 

 

 

 

Tot i això existeixen tres tipus de situacions locals pròpies de la zona d’emplaçament del 
projecte: 

- Lloc protegit: zona rodejada de muntanyes que la protegeixen dels vents dominants o 
més forts.  

- Lloc normal: lloc pla amb desnivells poc importants. 

- Lloc exposat: zona exposada al vent, litoral fins a 5 km de la costa, illes o penínsules 
estretes, muntanyes aïllades i ports de muntanya.  

Per tant, el número de teules, la pendent de la coberta o els solapaments verticals mínims 
s'establiran en funció de la zona geogràfica.  

 

 

 

 

Figura 3.45 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007 
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Les teules es fixen al suport base amb claus o sobre guies obtenint alhora ventilació. 
Aquestes guies han de ser (2,5 x 5cm o 2,5 x 10cm) de fusta tractada a baixa pressió i 
suficientment distanciats de manera que les teules es puguin clavar amb un solapament de 
7,5cm.  La longitud de la guia és de 1’2 m i deixa una folgança de 1,2 cm per drenatge. 

En funció de que la teula sigui de formigó o de ceràmica i en funció del sistema de fixació es 
donaran uns intervals de pendent. Per tant, la fixació de les teules podrà realitzar-se amb 
diversos elements:  

-El ganxo és un element metàl·lic dotat d’un ressort, el qual s’adapta a la teula o a 
l’accessori i s’utilitza per subjectar la guia. 

-El clip és un element metàl·lic rígid que s’utilitza amb guia.  

-El cargol generalment és utilitzat amb guies, i aquest ha de ser de rosca adequada al 
material de la guia. 

-El clau ha de portar un tractament per evitar la corrosió.  

-El morter el qual s’utilitzarà M-25 i els morters mixtes de ciment i cal. Per a les teules i punts 
singulars serà recomanable utilitzar morter M-5 hidròfug.  

-Els adhesius, espumes i silicones s’utilitzaran sota les indicacions dels fabricants 
corresponents, assegurant la seva adherència, durabilitat i compatibilitat entre els diversos 
materials.  

Els claus i els cargols tindran un diàmetre de 3mm i una longitud de 50mm. És recomanable 
l’ús de volanderes flexibles per evitar que l’excessiva pressió arribi a trencar la teula.  L’acer 
inoxidable és el pioner evitant l’acer galvanitzat per la seva menor durabilitat.  

 

 

 

 

SOLAPAMENT VERTICAL 

Pendent % 

(Graus º) 

< 30                 

<17 

30                 

17 

32                 

18 

34                 

19 

36                

20 

38                 

21 

40                 

22 

42              

23 

44                 

24 

46                 

25 

>46                 

>25 

Zona 1 150 135 130 125 120 115 110 100 90 80 70 

Zona 2 → 145 140 135 130 125 120 110 100 90 80 

Zona 3 → → 150 145 140 135 130 120 110 100 90 

  →    Augmentar la pendent 

 

Taula 3.1 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007.   solapament vertical entre teules. 
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FIXACIÓ DE TEULES CERÀMIQUES 

1. Teules corbes 

Canals. Es fixen totes al suport 

En pendents entre 26-70% totes les teules aixoplugades cada cinc fileres verticals. 

En pendents majors al 70% o en zones de forts vents, o exposicions sísmiques  amb grau 
sísmic > 7, totes les teules (aixoplugues i canals) es fixen mitjançant ganxos i claus  
En alerons , careners, aiguafons, laterals, encontres amb el paraments vertical i punts 
singulars, totes les teules es fixaran. 

2. Teules planes i mixtes 

Pendents 25-40%  Les teules es recolzen en guies mitjançant tacons. 

Pendents 40-
100% 

 Totes es fixen amb mortes M-2,5, deixant embeguts els tacons que cada 
teula te en la seva cara inferior. En el cas de les guies, es fixa una de cada 
cinc teules (en sentit horitzontal) amb claus, ganxos o cargols. 

Pendents 100-
173% 

 Es fixen sobre guies una de cada cinc teules (en sentit horitzontal) amb 
claus, cargols i ganxos. 

 En pendents majors al 173% o en zones de forts vents, o exposicions sísmiques  amb grau 
sísmic > 7, totes les teules (aixoplugues i canals) es fixen mitjançant ganxos i claus 
En alerons , careners, aiguafons, laterals, encontres amb el paraments vertical i punts 
singulars, totes les teules es fixaran. 

 

Pel que fa les teules planes o mixtes el seu solapament dependrà segons cada fabricant, el 
qual no serà inferior a 4-8 cm en direcció longitudinal, ni a 3-6 cm en direcció transversal.  

La teula del carener es solaparà 10 cm en direcció contrària als vents dominants i haurà de 
volar 5 cm per sobre el faldó.  

El muntatge de les teules, independentment de la part descrita anteriorment, també depèn 
d’una bona execució sobretot en els punts singulars. Per això es remarquen alguns punts a 
considerar: 

En els encontres amb parament vertical de xemeneies : S'ha de col·locar una protecció 
sobre la superfície prèviament enfoscada, a 25 cm sobre el nivell de la coberta acabada de 
manera que: 

- En la zona superior del faldó es solaparà sobre les teules > 10 cm.  

- En la zona inferior del faldó es solaparà sota les teules > 10 cm.  

La capa de morter o peça especial ha de dur un acabat en xamfrà en l'encontre entre el 
faldó i el parament.  

- En els laterals del faldó es solapa sobre les primeres teules en planes i mixtes, o es 
col·loquen per sota de les mateixes en les corbes.  

Taula 3.2 : Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007. Maneres de fixació segons la tipologia de la teula. 
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En els encontres amb elements de petita secció:  L'encontre es segellarà en tot el 
perímetre i profunditat de la junta. Pel pas de l'element de petita secció per la capa de 
cobertura s’ha de col·locar una peça especial amb un orifici que ascendeixi per l'element 
passant 20 cm.  

Pel que fa al cantó extrem del faldó:  El vol de les teules sobre la línia de parament ha de 
ser ≥ 5cm. Es poden utilitzar cobrijuntes de material impermeable o metàl·lics.  

El canaló interior:  És obligatori quan la longitud del faldó supera els 12 metres. El vol de la 
teula sobre el canaló serà ≥ 5 cm. S’ha de col·locar una banda impermeable en l'encontre 
amb la teula de continuació del faldó. I la separació superior entre les teules junt al canaló ≥ 
20 cm.  

En l’ aiguafons:  És col·locarà un cobrijuntes de protecció. És solaparan les planxes ≥ 10 cm 
o s’uniran les peces per engrapat. El cobrijuntes es fixarà en els dos faldons alternadament 
cada 100 cm com a màxim. El vol de les teules sobre l’ aiguafons serà ≥ 5cm, i la separació 
superior entre les teules dels faldons que cauen en l’ aiguafons ≥ 20 cm.  

El carener : Existirà el solapament de les teules del carener, ≥ 10 cm, en sentit oposat als 
vents dominants. El solapament de les teules sobre les del faldó, ≥ 5cm. S’han de fixar les 
peces de carener amb elements mecànics, per permetre la ventilació. 

En l’aleró: El vol de les teules sobre l'aleró serà ≥ 5cm i menor que mitja teula. En els 
extrems es realitza un recalçat per l'assentament de la primera filada de les peces, per 
mantenir constant la pendent del faldó. És necessària la correcta col·locació d'accessoris: 
guia d'aleró, etc, per a ventilació de les càmeres.  

En les finestres inclinades: S’ha de col·locar una peça especial d'estanquitat, que ha de 
trobar-se sota les teules superiors ≥ 10cm i solapar-les sobre les teules inferiors ≥ 10cm. 

2.3.- Procés constructiu coberta inclinada de pissa rres : 

La instal·lació de la coberta de pissarra és difícil i laboriosa, de manera que requereix 
esforços perquè s’han de manipular muntacàrregues i grues hidràuliques per tal de pujar les 
plaques de pissarra a la coberta. És necessària la col·locació d’una bastida en l’aleró per 
disposar d’una plataforma inicial i accedir a la coberta.  

1a Fase: “Estructura resistent ”, 2a Fase: “Suport de cobertura”, aquest és important 
que en una coberta de pissarres sigui massís amb envanets o encavallades, aquest ha de 
ser sòlid per tal de suportar el pes de les pissarres. També es poden utilitzar les corretges 
horitzontals i verticals, ja que aquestes es recomanen en l’ús de peces solapades grans com 
les pissarres. 
 
 3a fase:“ Aïllant tèrmic”.  L’aïllament tèrmic quan sigui exterior haurà d’anar subjectat als 
encadellats o taulells de fusta,si l’aïllant és llana de roca, de manera que es garanteixi la 
resistència de col·locació de l’aïllant. Passarà el mateix si són planxes rígides de polietilè. 
Quan tinguem els envanets de sostremort l’aïllament serà interior i aquest es col·locarà a la 
part superior del forjat, entremig de l’estructura addicional (envanets de sostremort o 
encavallades).   
 
Aquestes tres fases les tenim definides en el procés constructiu de coberta inclinada detallat 
per fases comuns. Com que les cobertes de pissarres no tenen una única solució es podrà 
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escollir entre aquestes 3 fases quin tipus d’estructura, de suport o d’aïllant es vulgui 
col·locar. 
 
* Si l’ impermeabilització no es garanteix ni amb cobertures de baix coeficient d’absorció 
d’aigua, ni amb la pendent adequada per cada material i zona climàtica, i tampoc mitjançant 
solapaments entre cada peça o per la resolució de juntes, serà necessària la col·locació 
d’una làmina impermeabilitzant.  

4a Fase impermeabilitzant:  L’ impermeabilitzant anirà sobre una capa de separació de 
morter per separar-la de l’aïllant i es fixarà mecànicament sota les guies de doble capa per a 
la col·locació de les pissarres les quals generaran una circulació d’aire pel revers de la 
pissarra, i alhora s’han de solapar al goteró. La manera més fàcil d’instal·lar-la és 
desenrotllant-la sobre la coberta, on s’instal·larà en paral·lel al aleró, sobrepassant el goteró i 
per sota del cobrijuntes. Aquest impermeabilitzant recobrirà el carener i l’ aiguafons. En 
zones de molta pluja s’aplicarà en l’aleró una doble capa filtrant de 75 cm o una tira 
autoadhesiva de làmina de polietilè recoberta d’asfalt. En climes molt extrems es prolongarà 
aquesta capa 60 cm.  

5a Fase: Muntatge de cobrijuntes i encontres amb pa raments verticals: En l’encontre 
amb parament vertical es col·locarà una làmina impermeable fent-la pujar 25 cm per sobre 
del parament. S’ha d’assegurar la fixació mitjançant perfil metàl·lic. Després de la col·locació 
de l’ impermeabilitzant es procedeix a la instal·lació dels goterons de coure en els faldons i 
cobrijuntes en la motllura del frontispici, en els aiguafons i els careners per tal d’enfortir la 
unió impermeabilitzant, i seguidament ja es pot continuar amb la col·locació de tota la franja 
inicial de pissarres amb un vol de 5 cm sobre el goteró. La segona fila es solaparà 7,5cm 
com a mínim per tal d’amagar els claus, i així successivament. Tot i que és important 
calcular l’espai disponible per l’última peça que com a mínim haurà de tenir 10 o 12,5cm.  

6a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló vist va fixat mitjançant abraçadores en 
l’aleró on la seva distància dependrà de la secció del canaló, de l’existència o no de neu i de 
la zona pluviomètrica en que es trobi.   

El canaló ocult es fixa entre dos murets i sobre una base de recolzament (prefabricada in 
situ) que li dona pendent; convé aïllar-lo per sota quan el canaló està situat sota espai 
habitable per evitar ponts tèrmics. Aquests canalons poden de PVC,  xapa metàl·lica, coure, 
alumini, acer inoxidable o zinc. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi quan la 
unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el canaló. Es 
pot subjectar mecànicament sobre les guies de suport de cobertura, sobre taulells, sempre 
per sota de la làmina impermeabilitzant.  

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

7a Fase: Col·locació i fixació de les pissarres: El muntatge de les plaques de pissarres 
s’inicia des de l’aleró fins al carener. Sobre la filera precedent es situa la següent, la qual 
estarà desplaçada lateralment a una distància igual a mitja placa. Les arestes laterals 
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quedaran paral·leles a la línia de màxim pendent i les arestes de cap horitzontals i 
perpendiculars.  

La col·locació de les plaques de pissarra pot ser de tres tipus: 

-Clàssica:  és la manera habitual de col·locar les pissarres. Els solapaments aniran en el 
sentit de la pendent i seran 2/3 parts de la mida de la peça, de manera que tindrem tres 
espessors. 

-A granel : s’utilitzen pissarres de formes i mides no uniformes, i es fixen a mitjançant claus, 
de tal manera que ofereixen un aspecte rústic. L’execució d’aquest tipus de col·locació 
requereix d’una mà d’obra experimentada.  

-Models quadrats:  solen ser formes quadrades o ròmbiques (dimensions de 25x25, 30x30, 
32’5x32’5, 35x35) i la seva posada en obra es realitza situant la diagonal de la placa en 
posició horitzontal, així en la part central tenim espessor i en la part on es col·loca el ganxo 
coincideixen quatre pissarres, on tenim tres espessors. Per facilitar la col·locació es tallen 
els vèrtexs de les plaques.  

 

 

 

 

La subjecció de les plaques de pissarra es realitza mitjançant claus o ganxos.   

Els claus són generalment amb puntes especials i cap ample, la seva longitud varia de 25 a 
40 mm, en canvi el diàmetre és d’uns 6 mm. Acostumen a ser d’acer inoxidable al cromo - 
níquel o de coure, tot i que els de coure tenen menor resistència. La penetració del clau en 
la fusta ha de ser com a mínim d’uns 18 mm. I es col·locaran un o dos claus per pissarra.  

Els ganxos són d’acer inoxidable de diàmetre 27mm i la longitud igual al recobriment més 
dues vegades el diàmetre del filferro. La subjecció de la placa de pissarra és a través de 
quatre ganxos.  

A diferència dels claus, la col·locació per ganxos permet una execució més ràpida, a més a 
més les reparacions són més senzilles i generalment la subjecció sol ser millor. Tot i això les 
zones de punts singulars com els alerons o en cas de pendents elevades han de fixar-se 
amb claus.  

Pel que fa els punts singulars les pissarres també tenen aspectes a controlar: 

L’extrem del faldó:  Ha de ser de xapes metàl·liques.  

L’ aiguafons:  Si és obert ha de ser una placa metàl·lica vista amb un desenvolupament 
mínim de 20 cm. Les pissarres solen volar uns 5 cm sobre les xapes metàl·liques. Si és 
tancat la xapa metàl·lica ha d’anar oculta sota les pissarres. 

El carener:  Pot estar format per:  

 
Figura 3.46: Cerramientos de edificios. Cubiertas, 2007. model clàssic 4 filades, model a granel, model quadrats 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 89                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

 - Pissarres on la vessant que localitzem en direcció del vent i pluja està col·locada sobre 
l’altra superant-la 5 cm com a mínim. 

- Carener doble: suport de fusta que serveix de suport per a dues peces metàl·liques entre 
pissarres i cobrijuntes metàl·lic.  

-Carener de xapa vista: quan trobem doble xapa metàl·lica sobre la peça de fusta. 

-Carener de xapa metàl·lica: quan la xapa metàl·lica del carener està coberta per peces 
segellades de pissarra.  

- Acabat ocult: quan la xapa metàl·lica està per sota les plaques de pissarra. 

-Acabat vist: quan trobem la xapa per sobre de les plaques. Solapament lateral de 10 cm 
sobre les pissarres. Solapament entre peces de 5 cm mínim.  

2.4.- Procés constructiu coberta inclinada de plaqu es asfàltiques : 

Les plaques asfàltiques han de tenir un aspecte uniforme i no tenir forats, extrems esgarrats, 
esquerdes, etc. Les dimensions principals d’aquestes plaques les fixa el propi fabricant tot i 
que podem establir uns barems de longitud màxima 120 cm i amplada mínima 30 cm.    

1a Fase: Estructura resistent, 2a Fase: Suport de c obertura:  Serà d’encadellats 
ceràmics on s’hi aplicarà una capa de morter de 2 cm, o serà de taulons de fusta els quals 
seran tractats en front la humitat, insectes i fongs. El suport d’aquestes ha de ser continu 
amb una superfície regular, llisa i sense cantonades vives de manera que no es trenquin les 
plaques al col·locar-les. Aquest suport ha d’estar homologat, ha de tenir un espessor 
suficient per assegurar la fixació i alhora ser químicament compatible amb les plaques. .  
 
3a fase:“ Aïllant tèrmic”.  L’aïllament tèrmic quan sigui exterior haurà d’anar subjectat als 
encadellats o taulells de fusta,si l’aïllant és llana de roca, de manera que es garanteixi la 
resistència de col·locació de l’aïllant. Passarà el mateix si són planxes rígides de polietilè. 
Quan tinguem els envanets de sostremort l’aïllament serà interior i aquest es col·locarà a la 
part superior del forjat, entremig de l’estructura addicional (envanets de sostremort o 
encavallades).   
 
Aquestes tres fases les tenim definides en el procés constructiu de coberta inclinada detallat 
per fases comuns.  Com que les cobertes de plaques asfàltiques no tenen una única solució 
es podrà escollir entre aquestes 3 fases quin tipus d’estructura, de suport o d’aïllant es 
vulgui col·locar. 
 
* Si l’ impermeabilització no es garanteix ni amb cobertures de baix coeficient d’absorció 
d’aigua, ni amb la pendent adequada per cada material i zona climàtica, i tampoc mitjançant 
solapaments entre cada peça o per la resolució de juntes, serà necessària la col·locació 
d’una làmina impermeabilitzant.  

4a Fase: Impermeabilitzant:  Pel que fa a la capa d’impermeabilitzant aquest pot ser de 
filtre orgànic reforçat amb fibra de vidre ja que sol ser resistent i fiable. Generalment es 
presenta enrotllat de 90 fins a 120 cm d’ample. 



90               Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 

                   Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 

La instal·lació al igual que en les pissarres es realitza des de l’aleró fins al carener, 
desplaçant la fila superior a la meitat de la longitud de la faldilla amb respecte a l’inferior. Les 
plaques han de disposar d’un solapament funcional ≥ 50mm i una part vista ≤ 140mm.  

La capa d’impermeabilitzant s’ha de desenrotllar en tot l’aleró i s’ha de fixar al suport base 
amb claus de volandera plàstica cada 15 cm per tot el perímetre i a 2,5 cm de l’extrem, on 
trobarem una capa de morter o un taulell de fusta sota la làmina impermeable per tal de 
separar-la de l’aïllant tèrmic.  Si la coberta té un encontre amb un mur vertical la 
impermeabilitzant s’haurà d’allargar 25 cm i cobrir el carener amb la impermeabilitzant 
expenent-lo 30 cm com a mínim per cada costat. En zones de fortes nevades es pot aplicar 
al aleró una membrana de cobrijuntes impermeabilitzant i autoadhesiva.  

5a Fase: Muntatge de cobrijuntes i encontres amb pa raments verticals: En l’encontre 
amb parament vertical es col·locarà una làmina impermeable fent-la pujar 25 cm per sobre 
del parament. S’ha d’assegurar la fixació mitjançant perfil metàl·lic. Després de la col·locació 
de l’ impermeabilitzant es procedeix a la instal·lació dels goterons de coure en els faldons i 
cobrijuntes en la motllura del frontispici, en els aiguafons i els careners per tal d’enfortir la 
unió impermeabilitzant,  i seguidament ja es pot continuar amb la col·locació de tota la franja 
inicial de plaques amb un vol de 5 cm sobre el goteró.  

6a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló vist va fixat mitjançant abraçadores en 
l’aleró on la seva distància dependrà de la secció del canaló, de l’existència o no de neu i de 
la zona pluviomètrica en que es trobi.   

El canaló ocult es fixa entre dos murets i sobre una base de recolzament (prefabricada in 
situ) que li dona pendent; convé aïllar-lo per sota quan el canaló està situat sota espai 
habitable per evitar ponts tèrmics. Aquests canalons poden de PVC,  xapa metàl·lica, coure, 
alumini, acer inoxidable o zinc. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi quan la 
unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el canaló. Es 
pot subjectar mecànicament sobre les guies de suport de cobertura, sobre taulells, sempre 
per sota de la làmina impermeabilitzant.  

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

7a Fase: Col·locació i fixació de les plaques asfàl tiques:  Existeixen moltes formes de 
col·locació de les plaques la més usual és fer un sistema alternant un tall de 15 cm. Per la 
franja inicial es tallen plaques de 75 cm i un cop esteses es comença amb la primera filada 
amb una placa sencera de 90 cm i la segona amb una de 15 cm menys ,és a dir, 75cm per 
tal de què quedin les juntes alternades. Successivament les plaques s’alternaran, quedant 
una filera de 90 cm i una de 75 cm.   

Per a la fixació de les plaques s’han d’utilitzar elements mecànics com són els claus (d’acer 
galvanitzat, alumini o coure) i els ganxos (d’acer galvanitzat de 2cm de longitud). D’altra 
banda, la unió entre plaques es farà mitjançant bufador (gas propà o butà) o adhesius 
(pegament, productes d’aplicació en fred).  
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Cal recalcar que les plaques asfàltiques també tenen punts concrets a tenir en compte en el 
moment d’execució: 

En el carener:  Es cobreix amb impermeabilitzant i a continuació una tira de 90 cm d’ample 
de filtre d’impregnació asfàltica. La última filera d’una vessant sobrepassarà el carener 
envaint, al igual que es fa amb les plaques de l’altre vessant. Haurem de reforçar el carener 
amb una banda de làmina o amb perfils. El solapament anirà en sentit contrari als vents 
dominants. Es tallaran les plaques de les vessants fins arribar al carener.  On es col·locaran 
també les plaques del carener i es clavaran des de l’extrem més baix.  

En l’ aiguafons:  Es col·loca sobre el canal la primera filera que quedarà estesa sobre la 
coberta 30 cm com a mínim. La primera filera s’ha de col·locar a partir de l’extrem d’una de 
les vessants, solapant-la sobre el canal i allargant-la fins l’altre vessant, i així 
successivament amb totes les fileres. Les peces es clavaran a una distància mínima de 15 
cm des del centre del canal. Es col·loca una làmina impermeable base, després es realitza 
un aiguafons mitjançant plaques asfàltiques tallant-se les plaques del faldó al arribar a elles. 

En el cantó extrem del faldó:  Es doblegaran les plaques. 

En l’encontre amb el canaló:  La col·locació de les plaques serà des del punt més baix del 
faldó i per sobre la peça del canaló.  

2.5.- Procés constructiu coberta inclinada de làmin a metàl·lica : 

1a Fase: Estructura resistent, 2a Fase: Suport de c obertura:  El suport d’aquestes ha de 
ser continu amb una superfície regular, llisa i sense cantonades vives de manera que no es 
trenquin les làmines al col·locar-les. Aquest suport ha d’estar homologat, ha de tenir un 
espessor suficient per assegurar la fixació i alhora ser químicament compatible amb les 
làmines.  
 
3a fase:“ Aïllant tèrmic”.  L’aïllament tèrmic quan sigui exterior haurà d’anar subjectat als 
encadellats o taulells de fusta,si l’aïllant és llana de roca, de manera que es garanteixi la 
resistència de col·locació de l’aïllant. Passarà el mateix si són planxes rígides de polietilè. 
Quan tinguem els envanets de sostremort l’aïllament serà interior i aquest es col·locarà a la 
part superior del forjat, entremig de l’estructura addicional (envanets de sostremort o 
encavallades).   
 
Aquestes tres fases les tenim definides en el procés constructiu de coberta inclinada detallat 
per fases comuns. Com que les cobertes de làmines metàl·liques no tenen una única solució 

 
Figura 3.47 : Cerramientos de edificios, 2007.                                    

Col·locació claus de fixació de plaques asfàltiques.  

Figura 3.48: Cerramientos de edificios, 2007.                                    

Unió de plaques asfàltiques amb bufador .  
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es podrà escollir entre aquestes 3 fases quin tipus d’estructura, de suport o d’aïllant es 
vulgui col·locar. 
 
* Si l’ impermeabilització no es garanteix ni amb cobertures de baix coeficient d’absorció 
d’aigua, ni amb la pendent adequada per cada material i zona climàtica, i tampoc mitjançant 
solapaments entre cada peça o per la resolució de juntes, serà necessària la col·locació 
d’una làmina impermeabilitzant.  

4a Fase: Impermeabilitzant:  Exactament igual que en les cobertes de plaques asfàltiques 
la capa d’impermeabilitzant s’ha de desenrotllar en tot l’aleró i s’ha de fixar al suport base 
amb claus de volandera plàstica cada 15 cm per tot el perímetre i a 2,5 cm de l’extrem, on 
trobarem una capa de morter o un taulell de fusta sota la làmina impermeable per tal de 
separar-la de l’aïllant tèrmic.   

5a Fase: Muntatge de cobrijuntes i encontres amb pa raments verticals: En l’encontre 
amb parament vertical es col·locarà una làmina impermeable fent-la pujar 25 cm per sobre 
del parament. S’ha d’assegurar la fixació mitjançant perfil metàl·lic. Després de la col·locació 
del impermeabilitzant es procedeix a la instal·lació dels goterons de coure en els faldons i 
cobrijuntes en la motllura del frontispici, en els aiguafons i els careners per tal d’enfortir la 
unió impermeabilitzant,  i seguidament ja es pot continuar amb la col·locació de tota la franja 
inicial de làmines amb un vol de 5 cm sobre el goteró. 

6a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló vist va fixat mitjançant abraçadores en 
l’aleró on la seva distància dependrà de la secció del canaló, de l’existència o no de neu i de 
la zona pluviomètrica en que es trobi.   

El canaló ocult es fixa entre dos murets i sobre una base de recolzament (prefabricada in 
situ) que li dona pendent; convé aïllar-lo per sota quan el canaló està situat sota espai 
habitable per evitar ponts tèrmics. Aquests canalons poden de PVC,  xapa metàl·lica, coure, 
alumini, acer inoxidable o zinc. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi quan la 
unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el canaló. Es 
pot subjectar mecànicament sobre les guies de suport de cobertura, sobre taulells, sempre 
per sota de la làmina impermeabilitzant.  

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

7a Fase: Col·locació i fixació de les làmines:  Ja que les làmines són d’un espessor molt 
petit, aquestes s’han de col·locar  sobre un suport continu que pot ser de pi, avet o taulons 
hidròfugs. És important tenir en consideració una sèrie d’incompatibilitats amb els suports i 
les làmines: 

Suport de zinc: té una corrosió ràpida en contacte amb l’acer, el coure, formigó, morter, guix 
i fustes de roure o qualsevol altre on el pH sigui inferior a 5. 

Suport de coure (o qualsevol altre metall en presència d’aigua o humitat): també fomenten 
aquesta corrosió.  
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Suport de plom o qualsevol metall en presència d’aigua o humitat: S’haurà d’evitar el 
contacte amb fustes dures humides perquè els àcids orgànics que desprenen també 
afavoreixen a una lenta corrosió. 

Tot i això quan es col·loqui sobre una làmina metàl·lica un suport incompatible s’haurà de 
disposar d’una capa entre mig per tal de separar els materials. 

És important de cara al muntatge que les unions de les làmines permetin la dilatació de tots 
els components metàl·lics. La unió en el sentit de la pendent es pot realitzar de varies 
formes: 

-Junta sobre llistó: La xapa s’uneix a l’extrem de la del costat a través d’un llistó de fusta 
clavat o cargolat al suport. Entre el llistó i la base es col·loquen patilles d’ancoratge per a 
fixar la làmina al suport. A sobre s’hi col·locarà un tapajuntes enganxat als extrems laterals 
de les xapes continues i a les patilles de fixació.  

-Junta buida: Es doblega la làmina inferior en angle recte i es fixa amb grapes. La superior 
es doblega i l’extrem s’enganxa amb el de la làmina inferior, amb els extrems de les grapes 
enganxades al mateix temps i tombats contra la làmina. Un cop la pestanya ja està 
preparada i grapada es doblega per formar la junta buida.  

-Junta enganxada: L’extrem de la làmina inferior es doblega en angle recte i la superior es 
doblega sobre la inferior deixant una folgança amplia.  

-Junta alçada: És realitza la unió de les plaques a través d’un enganxament vertical entre 
elles, suficientment alta per tal d’evitar infiltracions. Es col·loquen patilles d’ancoratge per 
unir les xapes al suport.  

En canvi, la unió en el sentit perpendicular a la pendent es realitza sobreposant la làmina 
superior a l’inferior fent servir una patilla d’ancoratge per subjectar les làmines al suport.   

Els elements de fixació més utilitzats són els claus i les grapes d’acer inoxidable o coure. 
Depenen de la compatibilitat amb el material de cobertura s’utilitzarà un o un altre. 

 

2.6.- Procés constructiu coberta inclinada de placa  de fibrociment :  

1a Fase: Estructura resistent,  2a Fase: Suport de cobertura:   En aquest tipus de 
cobertes s’utilitzen suports discontinus com bigues metàl·liques, de fusta,de formigó o mixtes 
els quals formaran part de l’estructura resistent, ja que les plaques per la dimensió i forma 
que tenen són auto resistents. És important garantir uns 40 mm de recolzament de la placa 
per evitar l’esforç a tallant.  

3a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on 
la seva distància dependrà de la secció del canaló i de l’existència o no de neu.  

El canaló ocult es fixa entre dos murets i sobre una base de recolzament (prefabricada in 
situ) que li dona pendent; convé aïllar-lo per sota quan el canaló està situat sota espai 
habitable per evitar ponts tèrmics. Aquests canalons poden de PVC,  xapa metàl·lica, coure, 
alumini, acer inoxidable o zinc. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi quan la 
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unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el canaló. Es 
pot subjectar mecànicament sobre les guies de suport de cobertura, sobre taulells, sempre 
per sota de la làmina impermeabilitzant.  

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

4a Fase: Col·locació i col·locació de les plaques d e fibrociment:  El muntatge es realitza 
de baix cap amunt i en sentit oposat a la direcció dels vents dominants. La direcció de la 
forma ondulada de les plaques serà la de la línia de màxim pendent, sempre correspondran 
les ondes amb la pendent.  

La col·locació de les plaques pot ser des de l’aleró fins al carner per files verticals alineades, 
o per muntatge al biaix on es va desplaçant el solapament lateral una onda en cada filada. El 
solapament en el sentit de la pendent no pot ser superior a 250mm. El lateral ha de ser de 
mitja onda.  

En les zones de vents forts o zones plujoses es poden col·locar materials segelladors de 
juntes per tal de millor l’estanquitat de la coberta.   

Pel muntatge d’aquestes plaques es disposa d’uns taulons ( de fusta dura de 40 mm 
d’espessor, 250 mm d’ample i 3 m de longitud màxima) o passarel·les que permeten el pas 
dels operaris de manera que no es xafi directament sobre la placa.   

Els claus i cargols són els elements de fixació, en general aquests solen ser claus o cargols 
que perforen i alhora rosquen.  

 

 

 

 

 

 

 

En el mercat també existeixen plaques de fibrociment amb aïllament incorporat tot i que no 
és habituals veure-les en cobertes sinó és el cas en que s’utilitzen com a xapes de panells 
sandvitx.  

 

 

 

 

Figura 3.49 : Cerramientos de edificios, 2007.                                         

Fixació de les plaques de fibrociment amb cargols 

autoperforadors.  



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 95                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

Si aquesta placa de fibrociment porta aïllament incorporat el suport de cobertura degut al 
seu poc pes i a la seva rigidesa és auto resistent i requereix de pocs punts de recolzament. 
Es solen col·locar sobre suports discontinus: metàl·lics, de formigó o de fusta. També poden 
anar recolzats sobre murs.  El muntatge d’aquestes plaques és directament sobre les 
corretges mitjançant cargols perforadors.  

 

 

 

 

 

 

2.7.- Procés constructiu coberta inclinada plaques ondulades 
bituminoses :   

S’utilitzen per garantir l’estanquitat amb poc manteniment, en cobertes de cobertura de teula 
o pissarra, com a complement d’aquestes disposada la placa sota les teules (fig. 3.51) o 
pissarra. No són plaques autoresistents, per tant es col·loquen sobre suports continus. 
Podem considerar que la seva utilització en el mercat actualment és més com a suport de 
cobertura o capa separadora en cobertes de pissarra o teules, que no pas com a coberta 
pròpia.   

 

 

 

 

 

 

 

El seu muntatge segueix el mateix esquema que les plaques de fibrociment.  

2.8.- Procés constructiu coberta inclinada de plaqu es sintètiques :  

Les plaques sintètiques per les dimensions i formes que tenen són autoresistents per tant el 
seu suport sol ser discontinu com corretges o tàbics.  

El seu muntatge segueix el mateix esquema que les plaques de fibrociment.  

 
Figura 3.51 : Construcció de cobertes, 2008 

 

Figura 3.50 : Cerramientos de edificios, 2007. Acopi 

de plaques de fibrociment amb aïllament incorporat.   
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2.9.- Procés constructiu coberta inclinada plaques metàl·liques :  

1a Fase: Estructura resistent,  2a Fase: Suport de cobertura: Les plaques metàl·liques 
solen tenir poc pes per tant necessiten pocs punts de recolzament. Requereixen de suports 
discontinus com són les corretges metàl·liques, de formigó o de fusta, ja que són 
autoresistents, per tant, com passava en les plaques de fibrociment, el suport de cobertura 
formarà part de l’estructura resistent.  

3a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló vist va fixat mitjançant abraçadores en 
l’aleró on la seva distància dependrà de la secció del canaló, de l’existència o no de neu i de 
la zona pluviomètrica en que es trobi.   

El canaló ocult es fixa entre dos murets i sobre una base de recolzament (prefabricada in 
situ) que li dona pendent; convé aïllar-lo per sota quan el canaló està situat sota espai 
habitable per evitar ponts tèrmics. Aquests canalons poden de PVC,  xapa metàl·lica, coure, 
alumini, acer inoxidable o zinc. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi quan la 
unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el canaló. Es 
pot subjectar mecànicament sobre les guies de suport de cobertura, sobre taulells, sempre 
per sota de la les plaques de fibrociment.   

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

4a Fase: Col·locació i fixació de les plaques: Es solapen les plaques en sentit de la 
pendent de forma oposada als vents dominants. El solapament lateral serà de mitja, una o 
dos ondes depenent del perfil de la placa. El solapament de la placa superior sobre la 
inferior en la junta transversal ha de permetre dilatació de les plaques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Els cargols perforadors d’acer inoxidable col·locats amb volanderes de neoprè són els 
elements de fixació més utilitzats. Es fixen en la part alta dels nervis.  

El seu muntatge segueix el mateix esquema que les plaques de fibrociment.  

 

Figura 3.52: Cerramientos de edificios, 2007.  

solapament entre plaques de dos ones 
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En el mercat també existeixen plaques metàl·liques  amb aïllament incorporat tot i que no és 
habituals veure-les en cobertes sinó és el cas en que s’utilitzen com a xapes de panells 
sandvitx. 

2.10.- Procés constructiu coberta inclinada de pane ll sandvitx :  

Com ja s’ha descrit en l’apartat anterior els panells sandvitx poden estar formats de dues 
maneres: 

Panell sandvitx in situ:  

1a Fase: Estructura resistent,  Aquesta fase la tenim definida en el procés constructiu de 
coberta inclinada detallat per fases comuns (pag 75). De manera que no existeix una única 
solució en aquest tipus de panell per estructura resistent.  

2a Fase: Suport de cobertura: Les corretges metàl·liques, de formigó o fusta seran el 
suport de cobertura del panell, tot i que també pot anar recolzada sobre murs. La separació 
entre suports (entre 2 i 5 m) dependrà de l’espessor del panell. Pel que fa les xapes del 
panell sandvitx “in situ” es fixen al entramat de les corretges mitjançant cargols autoroscants 
i/o perforadors, amb el cap de niló del color de la xapa.  

3a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló va fixat amb perfils metàl·lics per la part 
superior del panell, on la seva distància dependrà de la secció del canaló i de l’existència o 
no de neu i de la zona pluviomètrica en que es trobi.   

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

4a Fase: Fixació i col·locació del panell:  En la posada en obra la primera xapa metàl·lica 
es fixa a l’estructura portant de la nau industrial amb els nervis en sentit de la pendent de la 
coberta. Es claven separadors metàl·lics a la xapa interior o a les corretges (figura 3.53) 
travessats a la pendent de la coberta a distàncies regulars segons el perfil de la segona 
xapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53 :  www.guadhisla.com ,2010. 

Detall secció panell sandvitx, encontre de 

l’aïllament tèrmic amb separadors metàl·lics.  
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5a Fase: Col·locació de tapajunts:  L’estanquitat de la unió es garanteix mitjançant 
tapajunts metàl·lics encaixats a pressió. Aquesta junta evita el risc de goteres en les 
fixacions i alhora elimina el pont tèrmic en els punts de fixació.  

 

6a Fase: Col·locació de l’aïllament 
tèrmic i xapa d’acabat: L’altura dels 
separadors ha de ser suficient per trobar 
l’aïllament entre els valls de la xapa i el 
propi separador, sense comprimir la llana 
de vidre. (una lleugera pressió de 1 o 2 
cm ). A continuació es desenrotlla la 
manta de llana de vidre des de la part alta 
de la coberta fins l’aleró. La xapa 
metàl·lica extrema es clava directament a la 
primera en les separacions, comprimint en 
aquest punt la llana de vidre, de manera que aquesta queda fixada als intervals regulars per 
pressió. 

Panell sandvitx prefabricat:  

1a Fase: Estructura resistent: En canvi, el panell sandvitx prefabricat és un sistema que no 
necessita corretges de sustentació ja que la bandeja va recolzada de pilar a pilar o de pòrtic 
a pòrtic. Així aconseguim un acabat interior pla  i sense veure’s cap dels suports. Per tant no 
existeix un suport de cobertura perquè és autoresistent.  

2a Fase: Sistema d’evacuació d’aigües: El canaló vist va fixat mitjançant abraçadores en 
l’aleró on la seva distància dependrà de la secció del canaló, de l’existència o no de neu i de 
la zona pluviomètrica en que es trobi.   

A continuació dels canalons es col·locaran els baixants que seran dimensionats segons la 
pluviometria de la zona i la superfície que desaigüí. Aquest anirà fixat mecànicament a la 
façana mitjançant abraçadores subjectades amb cargols o claus a la paret. També es poden 
construir de forma interna que en aquest cas es situaran de la mateixa manera però dintre la 
càmera d’aire de la façana.  

3a Fase: Col·locació del panell:  Seguidament es col·loca l’aïllant i finalment la xapa 
exterior col·locada vertical o horitzontalment. Per aquest tipus de sistemes són 
recomanables les mantes de llana de vidre ja que garanteixen un bon aïllament tèrmic i 
acústic, alhora d’una bona classificació en front el foc, facilitat d’instal·lació i adaptació als 
perfils de xapa metàl·lica. El muntatge d’aquests panells,en front els de in situ, és molt ràpid, 
per tant la facilitat de desmuntatge i aprofitament del material els fa idonis per instal·lacions 
susceptibles de ser ampliades. Permet una fixació oculta aconseguint una bon aplanat, i 
garanteix una estanquitat.  

 

 

 
Figura 3.54 :  www.guadhisla.com ,2010. col·locació de 

l’aïllament tèrmic sobre la planxa inferior del panell. 
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Capítol IV .Identificació i anàlisi dels riscos lab orals 

1.- Identificació de riscos generals en cobertes pl anes i 
inclinades en fase  d’execució 

Per realitzar la identificació dels riscos laborals dividim totes les execucions en fases, tal 
com s’ha realitzat en la part de processos d’execució, identificant els riscos en cada una, 
definint aquests riscos a cada fase per separat i segons estudis, llibres extrets i subjectivitat 
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pròpia en traiem unes mesures de correcció necessàries per protegir, o si més no, evitar 
cada risc en concret per protegir tant al treballador com a la integritat de l’obra. 

Les cobertes planes tal com es representa en la taula 1.5 tenen fases comuns, les quals es 
repetiran successivament per a cada coberta. Realitzem un projecte de consulta, és per això 
que es repetiran les fases comuns en cada coberta. 

Les cobertes inclinades suposen un esquema diferent, ja que no tenen una sola manera 
d’execució. Existeixen fases com l’estructura resistent, suports de cobertura o l’aïllament 
tèrmic que tenen varies maneres d’execució. D’altra banda, existeixen també fases que 
s’executen molt similars però que en cada coberta inclinada es realitzen específicament a 
causa dels elements involucrats. Per tant, per a aquestes cobertes la consulta d’una coberta 
o altre s’haurà de tenir especial atenció en les  tres primeres fases ja que s’haurà 
d’especificar com es vol realitzar la coberta. 

La manera de representació serà mitjançant taules d’avaluació de riscos laborals extretes 
per la Generalitat de Catalunya i modificades prèviament per la realització d’aquest projecte 
de consulta més generalitzat i no referit a una obra específica. 

 

2.- Descripció “ per fases ” dels riscos i propostes de les 
mesures de prevenció de riscos laborals. 

Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)  

Els Sistemes de Protecció Col·lectiva formaran part d’un conjunt d’elements associats, 
incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada en l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix 
la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels protocols d’assaig, certificats o homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 

Equips de protecció individual (EPI)  

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als RD. 1407/92, R.D.159/95 i RD. 773/97. 
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que es pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc 

Com a obligacions especials a complir si : 

- Amb vents superiors a 40Km/h a cobertes inclinades, suspensió de les feines. 

- Evitar processos de manipulació i tallat  de materials a l’obra. 

- Adaptar les feines a les característiques individuals del treballador. 

- Si s’ha de retirar o modificar alguna protecció col·lectiva, abans es parlarà amb el 
tècnic de seguretat o l’encarregat de l’obra per a que s’hi col·loqui una altre 
protecció equivalent que no impedeixi la realització de les feines. Està totalment 
prohibit fer-ho sense autorització d’una d’aquestes dues figures. 

- Il·luminació mínima per a qualsevol treball a coberta serà de 100 lux mesurats a 85 
cm del terra i sense produir reflexes. Aquesta serà de forma natural complementada 
amb una il·luminació artificial quan la primera no garanteixi les condicions de 
visibilitat adequades. 

- Senyals d’advertència de perill en zones que no estiguin llistes per a la seva 
utilització, mitjançant elements físics que prohibeixin l’accés. 

- Verificar periòdicament l’estat de conservació , manteniment i col·locació de les 
proteccions col·lectives existents.  

- Utilitzar els accessos provisionals per accedir a coberta i no a través d’elements 
auxiliars.  

- Els treballadors tenen que disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i 
les mesures de seguretat apropiades. Per transportar eines han de disposar de 
caixes o maletes porta eines, cartutxeres fixades a ñ cintura o sistemes similars.  

- Formació e informació als treballadors sobre els riscos derivats de la utilització dels 
equips de treball. 
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- Precauciones universals: 

    Vacunació. 

    Disposar de serveis de neteja personal y benestar. 

    Disposar de solucions antisèptiques per la neteja de les mans. 

    No menjar, beure o fumar en les àrees de treball. 

- Serà primordial realitzar un control previ per part d’un tècnic especialitzat quan es 
realitzin treballs relacionats amb elements mòbils com ara la grua, o el cubilot de 
formigó, i comprovar la correcte homologació de cada un dels seus elements així 
com  les característiques tècniques del fabricant. 

 

Taules de identificació de riscos i avaluació amb mesures correctores a continuació: 
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Identificacions de riscos  
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Avaluacions de riscos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible trencament 
d’encofrats. 

      

2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.       
4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  caiguda  

dels propis o fins i tot poden patir talls en parts del cos com mans i peus. 
      

5-8 Al tractar amb cubilot o maó moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin sobre el 
treballador.  

   

9 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador. 

      

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat de projecció de 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.  
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AVALUACIÓ DE RISCOS  

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  

  2a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 

possibilitat de caiguda d’aquests. 
      

9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    
10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.        
11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 

també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.  
   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     
18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 

amb el cos i provoqui alguna reacció. 
   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  
  3a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.        

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.        

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.       
18 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  

1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  

Protecció Col. 
 

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. Protecció Ind. 

 

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind. 
 

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  
  4a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.       
9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 

conseqüència el treballador pot estar exposat a cops.     
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  

1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  

Protecció Col. 
 

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col. 
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  
  5a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.        

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.     
11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 

de l’operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  
  6a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs amb les planxes d’aïllant.       

4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  

1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind.  

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. Protecció Ind.  

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  
  7a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       
2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.        

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.        

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 

risc.        
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.       
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind. 
 

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 

 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 

 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 129                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  
  8a Fase : Protecció de la coberta (grava) 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       
2 Perill d’entrebanc en la zona de treball si no existeix un ordre, o fins i tot amb la mateixa grava.        
4 Es treballa amb pales per estendre la grava que poden ocasionar cops i caigudes al cos de 

treballador.       
5-7-8 La grava es transporta amb banyeres de càrrega amb la grua torre, en aquest procés l’operari pot 

rebre cops quan la màquina es troba immòbil o en moviment i  alhora pot rebre cops de grava 
despresa.     

6 El contacte superficial entre la pell i la grava pot ocasionar talls o punxades.        
12 Possible atrapament de l’operari durant el transport de la grava amb banyera.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.  
 

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
4-6-7-8 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
4-6-7-8 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5 La grava no sobrepassarà l’extrem superior de la banyera o catúfol i es 
transportarà coberta amb una lona plàstica o de teixit.  

M. Preventiva 
 

5-8-12 

Serà primordial realitzar un control previ per part d’un tècnic especialitzat 
quan es realitzin treballs relacionats amb elements mòbils com ara la 
grua, o el cubilot de formigó, i comprovar la correcte homologació de 
cada un dels seus elements així com  les característiques tècniques del 
fabricant. 

M. Preventiva 
 

5- 12 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 
trencament d’encofrats. 

      

2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.       
5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 

sobre el treballador.  
      

4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  
caiguda  dels propis o fins i tot poden patir cops en parts del cos com mans i peus. 

   

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador. 

      

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat d’inhalar  fums o 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.  

      

13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

18-27  Al tractar amb materials com morter o formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

   

20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.     
28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 

angioneuròtiques. I sorolls molestos a l’oïda.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind.  

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de 
resistència del forjat inferior. 

M. Preventiva  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27-

28 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-8 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran 

mitjançant cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva  

8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 
operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  

M. Preventiva  

10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la 
normativa EN 149:2001. 

Protecció Ind.  

10 
Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la 
radiació ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del 
formigó.  

Protecció Ind.  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts 
a obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  

M. Preventiva  

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els 
afectes adversos al treballador.  

M. Preventiva  

28 Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i Protecció Ind.  
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AVALUACIÓ DE RISCOS  

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  2a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 

possibilitat de caiguda d’aquests. 
      

9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    
10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.        
11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 

també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.  
   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     
18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 

amb el cos i provoqui alguna reacció. 
   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades. 

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  3a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.        

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.        

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.       
18 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  

1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. Protecció Ind. 

 

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 

cremades.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  4a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.       
9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 

conseqüència el treballador pot estar exposat a talls, rascades o cops.    
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  

1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  

Protecció Col. 
 

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  5a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.        

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.     
11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 

de l’operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  Protecció Col. 
 

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  6a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs amb les làmines d’aïllant.       

4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  

1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind.  

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. Protecció Ind.  

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  7a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       
2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.        

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.        

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 

risc.        
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.       
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 

 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

  8a Fase : Protecció de la coberta (llosa lleugera) 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. I cops amb acopi de material 
als treballadors que poden ocasionar talls i rascades.         

4 Al tractar amb eines com el martell o pistoles de perforació per col·locar els claus de suport dels 
dispensadors metàl·lics.        

5-8 Al transportar les peces de pedra amb grua torre o muntacàrregues, aquestes es poden despendre i 
lesionar al treballador o poden ocasionar cops per moviments de la màquina.     

9 Durant la col·locació dels dispensadors metàl·lics es necessiten eines com martells, claus alen, etc. 
Aquestes poden ocasionar cops.       

11 El descens de les càrregues amb grua torre o el bolcament de l’acopi de material pot atrapar al 
treballador.       

13 Al manipular varies peces de pedra simultàniament el treballador pot patir aquest risc.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la radial que anirà connectada a la corrent.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-8-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
2-7-8 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris 

de la zona de càrrega i descàrrega de material.  
M. Preventiva 

 
4-7-8-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua 
descendirà les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en 
la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua 
quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona.  

M. Preventiva 
 

5-8-11 
Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma 
de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic 
per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva 

 

5-8-11 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva 

 

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 

 
13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 

trencament d’encofrats.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.       

4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  
caiguda  dels propis o fins i tot poden patir cops en parts del cos com mans i peus.    

5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 
sobre el treballador.     

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador.       

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat d’inhalar  fums o 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.        

13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la cisalla que anirà connectada a la corrent.    

18-27 Al tractar amb materials com morter o formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell.    

20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.     
28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 

angioneuròtiques. I sorolls molestos per l’oïda de l’operari.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de 

resistència del forjat inferior. 
M. Preventiva 

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9-18-27-
28 

Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-8 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind. 
 

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran 

mitjançant cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva 

 
8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 

operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  
M. Preventiva 

 
10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la 

normativa EN 149:2001. 
Protecció Ind. 

 

10 
Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la 
radiació ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del 
formigó.  

Protecció Ind. 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts 
a obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  

M. Preventiva 
 

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els 
afectes adversos al treballador.  

M. Preventiva 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  2a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 

possibilitat de caiguda d’aquests.       
9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    

10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.        
11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 

també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.     
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     
18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 

amb el cos i provoqui alguna reacció.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà aquest risc si les soldadures es realitzen amb soldador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col. 

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades.  

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  3a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 

d’elles.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.       
18 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà aquest risc d’explosió si la soldadura es realitza amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  4a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.       
9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 

conseqüència el treballador pot estar exposat a cops.    
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  5a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.        

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.     
11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 

de l’operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

 Protecció Ind. 
 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind. 

 
15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics i cremades. 
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  6a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs amb les làmines d’aïllant.       

4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  7a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       
2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.        

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.        

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 

risc.        
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.       
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb soldador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

 Protecció Ind. 
 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col. 
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

  8a Fase : Protecció de la coberta (llosa filtrant) 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. I cops amb acopi de material 
als treballadors que poden ocasionar talls i rascades.         

4 Al treballar amb martells o regletes els operaris poden patir cops manipulant-los.        
5-8 Al transportar les peces de formigó prefabricat o peces de PVC amb grua torre o muntacàrregues, 

aquestes es poden despendre i lesionar al treballador o poden ocasionar cops per moviments de la 
màquina. O fins i tot talls o abrasions amb la serra de disc.    

10 Per manufacturar les peces de formigó s’utilitzarà una serra de disc per tant es poden desprendre 
partícules o pols.        

11 El descens de les càrregues amb grua torre o el bolcament de l’acopi de material pot atrapar al 
treballador.       

13 Al manipular varies peces de formigó o PVC simultàniament el treballador pot patir aquest risc.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com la serra de disc que anirà connectada a la 

corrent.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-8 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
Protecció Ind. 

 
2-7-8 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris 

de la zona de càrrega i descàrrega de material.  
M. Preventiva 

 
4-7-8 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5-11 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua 
descendirà les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en 
la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua 
quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona.  

M. Preventiva 
 

5-11 
Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma 
de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic 
per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva 
 

5-7-11 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva 
 

8 Al treballar amb la serra mai s’ha de empènyer la peça de treball amb els 
dits polzes de les mans estesos. 

M. Preventiva 
 

10 Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen 
les màquines com la serra de disc.  

Protecció Ind. 
 

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 

trencament d’encofrats.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.       

4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  
caiguda  dels propis o fins i tot poden patir talls en parts del cos com mans i peus.    

5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 
sobre el treballador.     

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador.       

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat d’inhalar  fums o 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.        

13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la serra de disc que anirà connectada a la 

corrent.    
18-27 Al tractar amb materials com morter o formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 

malalties a la pell.    
20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.     
28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 

angioneuròtiques. I sorolls molestos per l’oïda de l’operari.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda 
i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

 Protecció Ind. 
 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 
protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  
 

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

M. Preventiva 
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27-

28 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges.  

Protecció Ind. 
 

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva 

 
8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 

operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  
M. Preventiva 

 
10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
Protecció Ind. 

 
10 Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó.  
Protecció Ind. 

 
13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a 
obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  

M. Preventiva 
 

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 
adversos al treballador.  

M. Preventiva 
 

28 Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN Protecció Ind. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  2a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 

possibilitat de caiguda d’aquests.       
9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    

10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.        
11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 

també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.     
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     
18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 

amb el cos i provoqui alguna reacció.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà aquest risc si les soldadures es realitzen amb soldador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  3a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 

d’elles.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.       
18 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà aquest risc d’explosió si la soldadura es realitza amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind. 
 

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  4a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.       
9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 

conseqüència el treballador pot estar exposat a cops.    
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind. 

 
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  5a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.        

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.     
11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 

de l’operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  6a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs amb les làmines d’aïllant.       

4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  7a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       
2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.        

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.        

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 

risc.        
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.       
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb soldador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

  8a Fase : Protecció de la coberta (plaques flotants) 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. I cops amb acopi de material 
als treballadors que poden ocasionar talls i rascades.         

4 Al tractar amb eines com el martell o pistoles de perforació per col·locar els claus de suport dels 
dispensadors metàl·lics.        

5-8 Al transportar les peces de pedra amb grua torre o muntacàrregues, aquestes es poden despendre i 
lesionar al treballador o poden ocasionar cops per moviments de la màquina.     

6 S’utilitzen cargols per subjectar els suports metàl·lics amb el forjat. Que poden ser punxants i danyar 
al treballador.        

9 Durant la col·locació dels dispensadors metàl·lics es necessiten eines com martells, claus alen, etc. 
Aquestes poden ocasionar cops.       

10 Per manufacturar les peces de ceràmica s’utilitzarà una serra de disc per tant es poden desprendre 
partícules o pols.     

11 El descens de les càrregues amb grua torre o el bolcament de l’acopi de material pot atrapar al 
treballador.    

13 Al manipular varies peces de pedra simultàniament el treballador pot patir aquest risc.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la radial que anirà connectada a la corrent    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.  
 

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-6-7-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
2-7 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris 

de la zona de càrrega i descàrrega de material.  
M. Preventiva 

 
4-6-7-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5-8-11 
Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua 
descendirà les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en 
la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua 
quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona.  

M. Preventiva 

 

5-8-11 Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma 
de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic 
per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva 

 

5-8-11 Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva 

 
10 Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen 

les màquines com la serra de disc.  
Protecció Ind. 

 

13 
Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 

 
13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 

trencament d’encofrats.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.       

4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  
caiguda  dels propis o fins i tot poden patir cops en parts del cos com mans i peus.    

5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 
sobre el treballador.     

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador.       

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat d’inhalar  fums o 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.        

13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la radial que anirà connectada a la corrent    

18-27 Al tractar amb materials com morter o formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell.    

20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.     
28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 

angioneuròtiques. I sorolls perjudicials a l’oïda de l’operari.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda 
i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 

l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Col.  

 
1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 

del forjat inferior. 
M. Preventiva 

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9-18-27-
28 

Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-8 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges.  

Protecció Ind. 
 

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva 

 
8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 

operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  
M. Preventiva 

 
10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
Protecció Ind. 

 
10 Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó.  
Protecció Ind. 

 
13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a 
obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  

M. Preventiva 
 

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 
adversos al treballador.  

M. Preventiva 
 

28 Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN Protecció Ind. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

  2a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 

possibilitat de caiguda d’aquests.       
9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    

10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.        
11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 

també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.     
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     
18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà aquest risc si les soldadures es realitzen amb soldador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
Protecció Ind.  

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind. 
 

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

  3a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 

d’elles.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.       
18 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existirà aquest risc d’explosió si la soldadura es realitza amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
M. Preventiva 

 
2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind. 
 

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

  4a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.       
9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 

conseqüència el treballador pot estar exposat a talls, rascades o cops.    
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

 Protecció Ind. 
 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind. 

 
15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 

cremades. 

Protecció Ind. 

 
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

  5a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.        

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.     
11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 

de l’operari.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.     

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

 Protecció Ind. 
 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind. 

 
15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 

cremades. 
Protecció Ind. 

 
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind. 

 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

  6a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       
2 Possibles entrebancs amb les làmines d’aïllant.       

4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 
 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind. 
 

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

  7a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 
1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       
2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.        

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.        

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 

risc.        
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.       
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen amb soldador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col. 

 
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 
1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 

amb l’absorbidor. 
Protecció Ind. 

 
1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 

inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.  
 

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind. 

 
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind. 

 
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind. 
 

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind. 
 

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind. 
 

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva 
 

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

 8a Fase : Protecció de la coberta (plaques fixes) 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. I cops amb acopi de material 
als treballadors que poden ocasionar talls i rascades.   

      

4 Al tractar amb eines com el martell, paleta,pala,ets. per col·locar  les planxes o rajoles fixes sobre 
morter.  

      

5-8 Al transportar la rajola  amb grua torre o muntacàrregues, aquestes es poden despendre i lesionar al 
treballador o poden ocasionar cops per moviments de la màquina.  

   

9 Durant la col·locació de rajoles i morter s’utilitza tant martell , paleta, com el carretó de transport on el 
treballador es por autolesionar. 

      

10 Per manufacturar les peces de ceràmica s’utilitzarà una serra de disc per tant  es poden desprendre 
partícules o pols. També en el transport de llims amb banyera, un canvi de vent pot ocasionar núvols 
de pols perjudicials. 

      

11 El descens de les càrregues amb grua torre o el bolcament de l’acopi de material, pot atrapar al 
treballador. 

   

12  En el transport del morter amb carretó aquest pot bolcar produint cops o atrapaments al treballador.     
13 Al manipular varies peces de pedra simultàniament o en l’abocament i distribució dels llims, el 

treballador pot patir aquest risc. 
   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la serra de disc que anirà connectada a la 

corrent. 
   

18-27 Al tractar amb  morter hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga malalties a la pell.    
RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 

ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda 
i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

 Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 
protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-9-18-

27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

2-7-8 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 
zona de càrrega i descàrrega de material.  

M. Preventiva  

4-7-9-18- 27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
5 Els llims no sobrepassaran l’extrem superior de la banyera o catúfol i es 

transportarà coberta amb una lona plàstica o de teixit.  
M. Preventiva  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà 
les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada 
per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit 
situar-se sota de la zona.  

M. Preventiva  

5-8-11 
Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 
càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per 
sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva  

5-8-11 Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat. 

M. Preventiva  

10 Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les 
màquines com la serra de disc.  

Protecció Ind.  

12 
Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de seguretat  
per evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, transportant-lo a una 
velocitat adequada per a la seguretat a l’obra. Mai es transportarà a persones. 

M. Preventiva  

13 
Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues 
superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Col·locació de casc amb marcatge CE i conforme EN-347, d’obligat compliment durant totes les fases de l’obra. 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 
trencament d’encofrats. 

      

2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.    

4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  
caiguda  dels propis o fins i tot poden patir talls en parts del cos com mans i peus. 

   

5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 
sobre el treballador.  

   

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador. 

   

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat d’inhalar  fums o 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.  

   

13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

18-27  Al tractar amb materials com morter o formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

   

20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.     

28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 
angioneuròtiques. I sorolls perjudicials per l’oïda de l’operari.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de 
resistència del forjat inferior. 

M. Preventiva  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27-

28 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-8 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran 

mitjançant cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva  

8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 
operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  

M. Preventiva  

10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la 
normativa EN 149:2001. 

Protecció Ind.  

10 
Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la 
radiació ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del 
formigó.  

Protecció Ind.  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts 

a obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  
M. Preventiva  

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els 
afectes adversos al treballador.  

M. Preventiva  

28 Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458. 

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ  DE RISCOS 
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  2a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.    

4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 
possibilitat de caiguda d’aquests. 

   

9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    

10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.     

11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 
també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.  

   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     

18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 
amb el cos i provoqui alguna reacció. 

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
M. Preventiva  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  3a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  4a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.    

4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.    

9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 
conseqüència el treballador pot estar exposat a talls, rascades o cops. 

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  5a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.     

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.     

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 
de l’operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Existirà aquest risc si la soldadura que es realitza és mitjançant bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  6a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs amb les làmines d’aïllant.    

4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.     

11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     

13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  7a Fase : Capa drenant i filtrant 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Si l’obra no està organitzada el treballador podria entrebancar-se amb els rotllos de geotèxtil o amb els 
nòduls de polietilè.   

   

4 Cops amb la utilització d’eines durant la col·locació de la capa.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  8a Fase : Capa porosa 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Si l’obra no està organitzada el treballador podria entrebancar-se amb els rotllos de geotèxtil o amb els 
nòduls de polietilè.   

   

4-9 Possibles caigudes o cops d’eines sobre el treballador durant la col·locació de la capa.     

5 Risc de sacs o terra que pugi caure a sobre de l’operari.     

12 Possible atrapament de l’operari amb elements mòbils com el carretó o palet.    

13 Sobreesforç amb els sacs durant la seva manipulació.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Corda semiestàtica amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5- 12 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva  

5-12 
Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma 
de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic 
per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  9a Fase : Capa resistent a perforació d’arrels 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Si l’obra no està organitzada el treballador podria entrebancar-se amb els rotllos de geotèxtil de 
polipropilè.    

   

4 Cops amb la utilització d’eines durant la col·locació de la capa.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA  

  10a Fase : Mantell vegetal 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Entrebancs en la zona de treball a causa de l’abocament de terra.    

4-9 Possibles caigudes o cops d’eines sobre el treballador durant la col·locació de la capa.     

5 Risc de sacs de terra que pugin caure a sobre de l’operari.     

12 Possible atrapament de l’operari amb elements mòbils com el carretó o palet.    

13 Sobreesforç amb els sacs durant la seva manipulació.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

22 Al treballar amb terra vegetal es pot atraure a essers vius.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5-12 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva  

5-12 
Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma 
de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic 
per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
22 Guants i vestimenta de pell impermeable resistents a agressions 

mecàniques i biològiques. 
Protecció Ind.  

22 Insecticida o repel·lent per atacs biològics. M. Preventiva  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA *en el cas que la coberta tingui un pas de vianants 

  7a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.     

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 
risc.  

   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures que es realitzen són mitjançant bufador de butà hi haurà la possibilitat d’existir 
aquest risc.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA *en el cas que la coberta tingui un pas de vianants 

  8a Fase : Protecció pesant 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.     

4-9 Es treballa amb eines com les pales que poden ocasionar cops i caigudes al cos de treballador.    

8 En el bombejat de l’asfalt des de carrer amb manega hi ha perill de colpejar al treballador.    

10 Pot produir-se projecció de partícules de formigó quan s’està realitzant el vibrat.     

13 Possible sobreesforç en el els moviments de cubilot o manega de formigó.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

18-27 El formigó en contacte amb la pell pot crear reaccions i lesions al treballador i a la llarga podria 
provocar malalties a la pell 

   

20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.     

28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 
angioneuròtiques. I sorolls repetitius i molestos per l’oïda.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10 Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó.  Protecció Ind.  

8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 
operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts 

a obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  
M. Preventiva  

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els 
afectes adversos al treballador.  

M. Preventiva  

28 Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458. 

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA *en el cas que la coberta tingui un pas de vianants 

  9a Fase : Capa variable 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1  Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2 Perill d’entrebanc en la zona de treball si no existeix un ordre.     

4-9 Es treballa amb eines com les pales que poden ocasionar cops i caigudes al cos de treballador.    

8 En el bombejat de l’asfalt des de carrer amb manega hi ha perill de colpejar al treballador.    

13 Sobreesforç per la manipulació d’abocament d’asfalt.     

14  En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15  L’asfalt és un material que s’aboca en calent per tant pot ocasionar contacte tèrmic en qualsevol part 
del cos.  

   

18-27  L’asfalt en contacte amb la pell pot crear reaccions i cremades al treballador, i a la llarga podria 
provocar malalties a la pell. 

   

23 Atropellament o cops contra picó mecànic en el moment de compactat de  l’asfalt.    

28 Durant la utilització d’un picó mecànic existeix la possibilitat de superar els dBA permesos per llei.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

8-13 
Per complir la seguretat exigida la manega es manipularà entre dos o 
més operaris per tal de no sobrecarregar al treballador i aguantar-la amb 
més força per tal de que no es mogui mentre s’està utilitzant.  

M. Preventiva  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-18-27 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

23 Es tallarà el pas en les zones en fase de compactació pel pistó mecànic. M. Preventiva  
28 Taps o cascos protectors auditius d’espuma per a treballs exposats a 

dBA permesos, segons la norma EN 352-2 
Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA ENJARDINADA *en el cas que la coberta tingui un pas de vianants 

  10a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.     

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.     

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 
de l’operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà podrà existir aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
 



176               Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 

                   Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 
trencament d’encofrats. 

      

2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.    

4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  
caiguda  dels propis o fins i tot poden patir talls en parts del cos com mans i peus. 

   

5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 
sobre el treballador.  

   

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador. 

   

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat d’inhalar  fums o 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.  

   

13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

18-27  Al tractar amb materials com morter o formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

   

20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.     

28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 
angioneuròtiques. I sorolls perjudicials a l’oïda del treballador.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de 
resistència del forjat inferior. 

M. Preventiva  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27-

28 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-9 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran 

mitjançant cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva  

8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 
operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  

M. Preventiva  

10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la 
normativa EN 149:2001. 

Protecció Ind.  

10 
Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la 
radiació ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del 
formigó.  

Protecció Ind.  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts 

a obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  
M. Preventiva  

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els 
afectes adversos al treballador.  

M. Preventiva  

28 Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458. 

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  2a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.    

4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 
possibilitat de caiguda d’aquests. 

   

9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzant.    

10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.     

11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 
també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.  

   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     

18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 
amb el cos i provoqui alguna reacció. 

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà hi haurà la possibilitat d’existir aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  3a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures que es realitzen són mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  4a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.    

4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.    

9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 
conseqüència el treballador pot estar exposat a talls,rascades o cops.  

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures que es realitzen són mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  5a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.     

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.     

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 
de l’operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27 Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures a realitzar són mitjançant bufadors de butà existirà aquest risc.       

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  6a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs amb les làmines d’aïllant.    

4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.     

11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     

13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  7a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.     

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 
risc.  

   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufadors de butà existirà aquest risc.        

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 183                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  8a Fase : Capa protectora de formigó 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Perill d’entrebanc en la zona de treball si no existeix un ordre.     

4-5 El treballador transporta i col·loca ferralla en la zona de treball, durant el transport es pot produir 
caigudes. El mateix pot passar durant el transport de ferralla amb muntacàrregues o grua torre des de 
cota ±0,00. 

   

6-7  Durant la col·locació i l’acopi dels rodons, l’operari pot patir punxades o talls o cops en les extremitats i 
altres parts del cos amb acopi de material. 

   

8 En el procés de doblat dels rodons realitzat amb màquina doblador de ferralla, el treballador pot patir 
cops, talls o rascades. 

   

11 Els rodons es traslladen a coberta per centenars i cap la possibilitat de patir atrapaments en el 
moment de descens de la càrrega. 

   

13 Possible sobreesforç en el els moviments de transport de càrregues de ferralla.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Al treballar amb doblador de ferralla connectat al corrent elèctric existirà  risc d’electrocució.       
20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.    

18-27 El formigó en contacte amb la pell pot crear reaccions i lesions al treballador i a la llarga podria 
provocar malalties a la pell. 

      

28 Al realitzar el vibrat del morter prolongadament, o patir un contacte elèctric es poden produir malalties 
osteomusculars o angioneuròtiques. I sorolls perjudicials per l’oïda del treballador. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-6-7-8-

18-27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-6-7-8-18-
27 

Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5 Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva  

5-11 Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones els cubilots es 
guiaran mitjançant cordes i descendiran de forma vertical.  

M. Preventiva  

13 
Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts 
a obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  

M. Preventiva  

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els 
afectes adversos al treballador.  

M. Preventiva  

28 Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458. 

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
COBERTA PLANA PER AL TRÀNSIT RODAT  

  9a Fase : Capa de rodament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Perill d’entrebanc en la zona de treball si no existeix un ordre.     

4-9 Es treballa amb eines com la manega de bombeig o les pales que poden ocasionar cops i caigudes al 
cos de treballador. 

   

8 En el bombejat de l’asfalt des de carrer amb manega hi ha perill de colpejar al treballador.    

13 Sobreesforç per la manipulació d’abocament d’asfalt.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15  L’asfalt és un material que s’aboca en calent per tant pot ocasionar contacte tèrmic en qualsevol part 

del cos.  
   

18-27 L’asfalt en contacte amb la pell pot crear reaccions i cremades al treballador, i a la llarga podria 
provocar malalties a la pell. 

      

23 Atropellament o cops contra picó mecànic en el moment de compactat de  l’asfalt.    
28 Durant la utilització d’un picó mecànic existeix la possibilitat de superar els dBA permesos per llei.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

8-13 
Per complir la seguretat exigida la manega es manipularà entre dos o 
més operaris per tal de no sobrecarregar al treballador i aguantar-la amb 
més força per tal de que no es mogui mentre s’està utilitzant.  

M. Preventiva  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-18-27 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

23 Es tallarà el pas en les zones en fase de compactació pel pistó mecànic. M. Preventiva  
28 Taps o cascos protectors auditius d’espuma per a treballs exposats a 

dBA permesos, segons la norma EN 352-2. 
Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  1a Fase : Barrera de vapor (làmina impermeabilitzant) 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari i si s’utilitza pintura asfàltica, aquesta pot lesionar al treballador per projecció d’aquesta.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.       

18 - 27  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell, el mateix 
passaria si s’utilitzen pintures asfàltiques, aquestes produeixen reaccions a la pell perjudicials. 

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.        
20 Si les soldadures a realitzar són mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-18-27 Monos, guants,calçat i ulleres especials per realitzar les tasques de 
pintat i mitjans per a la higiene personal. 
 

Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 

cremades. 
Protecció Ind.  

15-16-18-27 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  2a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs amb les làmines d’aïllant.       
4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.     
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  3a Fase : Capa separadora de morter 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. També poden ocasionar cops 
tots els objectes immòbils com el carretó del transport del morter   

      

4-9 Al tractar amb eines com , paleta,pala,ets. per distribuir el morter sobre tota la coberta, poden caure o 
ocasionar cops al treballador. 

      

8 Al transportar morter amb muntacàrregues,  es poden ocasionar cops per moviments de la màquina.     
11 El muntacàrregues o pot atrapar al treballador per manipulació d’aquest.       
12  En el transport del morter amb carretó aquest pot bolcar produint cops o atrapaments al treballador.     
13 En l’abocament i distribució del morter, el treballador pot patir aquest risc.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

18-27 Al tractar amb  morter hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga malalties a la pell.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semi estàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-9-18-

27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-7-9-18- 27 Guants de pell impermeable resistents per evitar el contacte directe amb 
el morter. 

Protecció Ind.  

11 Els elements mecànics del motor del muntacàrregues estaran coberts 
per una carcassa protectora d’atrapament i caiguda d’objectes. 

M. Preventiva  

12 

Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de 
seguretat  per evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, 
transportant-lo a una velocitat adequada per a la seguretat a l’obra. Mai 
es transportarà a persones. 

M. Preventiva  

13 

Alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega 
al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues 
superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  4a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 
trencament d’encofrats. 

      

2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.       
4-9 Utilitzen eines com la pala de distribució del formigó com també poden patir rascades en parts del cos 

pels moviments del cubilot en l’aplicació de formigó. 
   

5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 
sobre el treballador.  

   

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador. 

      

10 Al tractar amb formigó projectat partícules perjudicials poden lesionar ulls i cara al treballador.     
13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

18-27  Al tractar amb materials formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga malalties a la 
pell. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de 
resistència del forjat inferior. 

M. Preventiva  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran 

mitjançant cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva  

8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 
operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  

M. Preventiva  

10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la 
normativa EN 149:2001. 

Protecció Ind.  

10 
Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la 
radiació ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del 
formigó.  

Protecció Ind.  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  5a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  

      

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    
18  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les 
característiques tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

M. Preventiva  

20 
Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distancia de seguretat d’aquest i només estarà encés en els moments 
que es necessiti realitzar l’acció. 

Protecció Col  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  6a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.       
9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 

conseqüència el treballador pot estar exposat a talls, rascades o cops.  
   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  7a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.        
4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.        
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.  
   

11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 
de l’operari.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  8a Fase :Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes per acopi de làmines impermeabilitzants  o mala organització de la obra.       
4 Es manipula bufador,cassoletes,etc. les quals poden caure i ferir al treballador.       

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

11 La col·locació de les cassoletes en el tub de desaigua pot originar aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    
18  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra distribuint zones 
d’apilament per cada component o material..  

M. Preventiva  

2-4 Calçat de seguretat aïllant en treballs sobre element metàl·lics i 
antilliscant, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
11-15-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 

cremades i per evitar atrapaments en la col·locació de cassoletes. 
Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les 
característiques tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

M. Preventiva  

20 
Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distancia de seguretat d’aquest i només estarà en funcionament en els 
moments que es necessiti realitzar l’acció. 

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUNDADA  

  9a Fase : Capa de protecció (decoració) 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. I cops amb acopi de material 
als treballadors que poden ocasionar talls i rascades.   

      

3-5 Desplom de la plataforma d’elevació del muntacàrregues. També pot passar que el material caigui per 
mala subjecció o sobrecarrega. 

      

4-9 S’utilitza paleta i carretó per distribuir el morter de ciment i enganxar el gresite ,aquests poden 
ocasionar cops o caigudes. 

   

5-8 Al transportar la rajola  amb grua torre o muntacàrregues, aquestes es poden despendre i lesionar al 
treballador o poden ocasionar cops per moviments de la màquina.  

      

9 Durant la col·locació del gresite s’utilitza, paleta, el carretó de transport on el treballador es pot  
autolesionar. 

   

12  En el transport del morter amb carretó aquest pot bolcar produint cops o atrapaments al treballador. 
També al transportar el carretó o l’acopi de gresite, amb muntacàrregues pot ocasionar atrapaments 
amb aquest.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
18-27 Al tractar amb  morter  de ciment hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga malalties a la 

pell. 
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semi estàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-9-18-

27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 No es sobrepassarà la càrrega màxima autoritzada pel fabricant. M. Preventiva  
4-7-9-18- 27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5 El gresite o material de protecció es transportarà amb cèrcol metàl·lic 
perimetral per sostenir la càrrega de despreniments. 

M. Preventiva  

5-8 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements amb el muntacàrregues i mantenir la distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

12 

Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de 
seguretat  per evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, 
transportant-lo a una velocitat adequada per a la seguretat a l’obra. Mai 
es transportarà a persones. 

M. Preventiva  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INUN DADA 

  10a Fase : Neteja i omplert d’aigua. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2 -4-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. Entrebancs amb la manega 
d’aigua.  Per a la neteja s’utilitza escombra ,fregall,etc. Aquests poden lesionar al treballador per 
manipulació i destorb d’aquests. 

      

9 Cops amb la manega d’aigua per acumular una alta pressió en aquesta pot produir estrebades i 
lesions a l’operari. 

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
17 Possible inhalació per treballar amb productes químics nocius per a l’esser humà.       

18-27 En la neteja s’utilitzen dissolvents químics perjudicials per la pell.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÓDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semi estàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-7-9-18- 27 Guants de pell impermeable resistents a agressions químiques. Protecció Ind.  
9 Treballar amb la pressió adequada de la mànega. Si és necessari la 

mànega s’utilitzarà amb dos operaris. 
M. Preventiva  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
17 Màscares protectores per la inhalació de partícules, pols  o químics 

nocius. 
Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “DECK”  

  1a Fase : Suport  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per l’obertura interior de la coberta.       

2-7 Perill de caiguda al nivell de la bastida per causa de les bigues recolzades en la bastida, i alhora risc 
de colpejar contra elles o patir torcements, punxades, relliscades, etc.   

      

4 Durant la fixació de bigues metàl·liques les eines que manipula el propi treballador poden lesionar-lo 
per caiguda d’aquestes. 

      

3-5-8 Al llarg del transport de les bigues d’acer des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria colpejar a 
algun treballador, o desplomar-se la biga i caure sobre els treballadors.  

   

10 En la soldatge de les carteles amb soldadura elèctrica es podran projectar partícules o fragments que 
seran perjudicials pel treballador. 

      

13 Al tractar amb elements metàl·lics, aquests poden tenir grans llums per tant la manipulació d’aquestes 
ocasionarà un sobreesforç al treballador.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Durant la fixació de les bigues amb de rigiditzadors i carteles existirà la possibilitat tant de contactes 

elèctrics amb el soldador. 
   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes horitzontalas en totes les obertures del forjat.    Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.(en aquest cas la bastida)  M. Preventiva  

2-7 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

2-4-16 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843. 

Protecció Ind. 

 

3-5-8 Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements amb la grua torre i mantenir la distància de 
seguretat entre aquests.  

M. Preventiva  

4-8 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

10 
S’utilitzarà una carcassa de protecció o unes ulleres que evitin la 
projecció de trossos de disc o partícules del material manipulat sobre el 
treballador.  

Protecció Ind.  

13 
Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 

cremades o contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “DECK”  

  2a Fase : Planxa nervada 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2-6 Possibles entrebancs, punxades i cops amb els nervats de les planxes i perns d’ancoratge de les 
bigues. 

      

3 Hi haurà perill de desplom si les planxes no acaben ben fixades.       
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “DECK”  

  3a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs amb les plaques  d’aïllant o amb els nervats de les planxes .       
4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
6 Els perns de les bigues nervades entravessen la planxa nervada i son possibles objectes de 

punxonament. 
   

11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.        
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
6 Els perns d’ancoratge han d’estar prèviament protegits amb peces de 

plàstic en forma de bolet arrodonit. 
M. Preventiva  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “DECK”  

  4a Fase :Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  

      

4 Per utilització d’eines com el bufador que poden caure en la seva manipulació i lesionar a l’operari.    
5-8 En el cas de impermeabilització de plaques metàl·liques aquestes poden desprendre’s en el procés de 

transport amb grua o ocasionar cops al treballador.  
      

7 L’apilament i manipulació de les plaques pot ocasionar xocs al treballador.    
10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 

al operari.  
      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    
18  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu,marcatge  CE. 
Protecció Ind.  

5 En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador 
estigui dins del radi d’acció. 

M. Preventiva  

8 Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de 
càrregues es realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans.  

M. Preventiva  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

4-18 
Parella de guants amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i  cremades.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les 
característiques tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

M. Preventiva  

20 
Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distancia de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments 
que es necessiti realitzar l’acció. 

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “DECK”  

  5a Fase :Capa de protecció 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o metàl·liques o per la mala 
col·locació d’una d’elles.  

      

4 Per utilització d’eines com el bufador que poden caure en la seva manipulació i lesionar a l’operari.    
5-8 En el cas de impermeabilització de plaques metàl·liques o grava, aquestes poden desprendre’s en el 

procés de transport amb grua o ocasionar cops al treballador.  
      

6-7 
L’apilament i manipulació i descàrrega de material (plaques, làmines, grava) pot ocasionar talls o xocs 
al treballador. Si es realitza una fixació mecànica, s’utilitzaran cargols, aquests donaran la possibilitat 
de punxonament. 

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

      

12 Possible atrapament de l’operari durant el transport de la grava amb banyera.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    
18  Per un sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-6-7 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-6 
Parella de guants amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

Protecció Ind.  

5-8 En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador 
estigui dins del radi d’acció. 

M. Preventiva  

5- 12 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva  

5-8-12 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua 
descendirà les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en 
la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua 
quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona. 

M. Preventiva  

8 Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de 
càrregues es realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans. 

M. Preventiva  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.  Guants resistents a contactes elèctrics. 
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les 
característiques tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

M. Preventiva  

20 
Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distancia de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments 
que es necessiti realitzar l’acció. 

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “AUTOPROTEGIDA”  

  1a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible       

2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.       
4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per     
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “AUTOPROTEGIDA”  

  2a Fase :  Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 

possibilitat de caiguda d’aquests. 
      

9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    
10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.        
11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 

també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.  
   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     
18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 

amb el cos i provoqui alguna reacció. 
   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Existeix el risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 

cremades. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16 
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Col·locació de casc amb marcatge CE i conforme EN-347, d’obligat compliment durant totes les fases de l’obra. 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “AUTOPROTEGIDA”  

  3a Fase : Barrera de vapor (làmina impermeabilitzant) 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “AUTOPROTEGIDA”  

  4a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs amb les plaques  d’aïllant o amb els nervats de les planxes .       
4-9 Les planxes de poliuretà poden provocar cops o caiguda sobre el treballador mentre les manipula.        
11 En l’encaix de les planxes el treballador pot patir atrapaments.        
13 Al manipular varies planxes simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot Protecció Col.  
1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-11 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “AUTOPROTEGIDA”  

  5a Fase :Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  

      

4-7 Durant la manipulació d’eines l’operari  podrà patir cops. L’apilament i manipulació de les plaques pot 
ocasionar cops o xocs al treballador. 

   

5-8 En el cas de impermeabilització de plaques metàl·liques aquestes poden desprendre’s en el procés de 
transport amb grua o ocasionar cops al treballador.  

      

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    
18  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4 Parella de guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques. 

Protecció Ind.   

5-8 En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador 
estigui dins del radi d’acció. 

M. Preventiva  

5-8 Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de 
càrregues es realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans. 

M. Preventiva  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 
davantal i roba resistent al foc.   

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les 
característiques tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

M. Preventiva  

20 
Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distancia de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments 
que es necessiti realitzar l’acció. 

Protecció Col  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 205                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “AUTOPROTEGIDA”  

  6a Fase : Sòcols perimetrals 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VAL. 
RISC 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.       
4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.       
9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 

conseqüència el treballador pot estar exposat a talls,rascades i cops.  
   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments al 
operari.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la pell 
i malalties.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal 

i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16-18 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades. 

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què 
es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Col·locació de casc amb marcatge CE i conforme EN-347, d’obligat compliment durant totes les fases de l’obra. 
Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 

 



206               Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 

                   Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
 COBERTA PLANA INDUSTRIAL “ AUTOPROTEGIDA”  

  7a Fase :Capa de protecció 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VA
L. 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o metàl·liques o per la mala 
col·locació d’una d’elles.  

      

4 Per utilització d’eines com el bufador que poden caure en la seva manipulació i lesionar a l’operari.    
5-8 En el cas de impermeabilització de plaques metàl·liques o grava, aquestes poden desprendre’s en el 

procés de transport amb grua o ocasionar cops al treballador.  
      

6-7 
L’apilament i manipulació i descàrrega de material (plaques, làmines, grava) pot ocasionar talls o xocs 
al treballador. Si es realitza una fixació mecànica, s’utilitzaran cargols, aquests donaran la possibilitat 
de punxonament. 

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

      

12 Possible atrapament de l’operari durant el transport de la grava amb banyera.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    
18  Per un sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Risc d’explosió si les soldadures es realitzen amb bufador de butà.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-6-7 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-6 
Parella de guants amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

Protecció Ind.  

5-8 En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador 
estigui dins del radi d’acció. 

M. Preventiva  

5- 12 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva  

5-8-12 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua 
descendirà les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en 
la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua 
quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona. 

M. Preventiva  

8 Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de 
càrregues es realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans. 

M. Preventiva  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.  Guants resistents a contactes elèctrics. 
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les 
característiques tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

M. Preventiva  

20 
Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distancia de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments 
que es necessiti realitzar l’acció. 

M. Preventiva  



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 207                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

EVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  2a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell per un desordre de la zona de treball. En aquesta fase es treballa amb    

4 Al treballar amb l’aïllament injectat la manipulació de la pistola pot ocasionar danys per caiguda.     

8 La pistola d’injecció podria ocasionar cops o rascades al treballador.     

10 Durant la injecció del poliuretà el treballador pot rebre una projecció de fragments.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

18-27 Al tractar amb materials com l’espuma de poliuretà pot contactar amb la pell i ocasionar lesions    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÓDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  
1 Arnés anticaiguda amb connectors de seguretat i tancament de bloqueig  

automàtic amb homologació a la corresponent línia de vida.  
 Protecció Ind.  

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

M. Preventiva  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
Protecció Ind.  

2-7 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris M. Preventiva  
4-7-8-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

10 Els operaris que treballin amb elements de poliuretà utilitzaran una 
protecció adequada per les seves vies respiratòries i unes ulleres 

Protecció Ind.  
13 Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 

múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
M. Preventiva  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  1a Fase : Barrera de vapor i suports 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó. També existeix el perill de cops 
o entrebancs amb les fileres.  

   

4 Al treballar amb regletes els operaris poden patir cops manipulant-los.     

5 Al tractar amb totxanes o maó perforat traslladats amb la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests 
caiguin sobre el treballador.  

   

6 El trencament de totxanes pot ocasionar ferides al treballador. Igualment passaria en la col·locació de 
cargols en els plots de suport.  

   

9 Al utilitzar eines com el martell en la col·locació de les fileres per dividir les totxanes.     

11 Durant el descens de càrrega  en el transport de la totxana amb palet des de grua torre pot atrapar 
operaris. 

   

12 En el transport de morter amb carretó aquest pot bolcar i ocasionar danys als operaris.        
13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó.    
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       

18-27 Al tractar amb materials com el  morter hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-6-7-9-

18-27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

2-7 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris 
de la zona de càrrega i descàrrega de material.  

M. Preventiva  

4-6-7-9-18-
27 

Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
Protecció Ind.  

5-11 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua 
descendirà les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en 
la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua 
quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona.  

M. Preventiva  

5-11 
Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma 
de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic 
per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva  

5-7-11 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva  

12 

Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de 
seguretat  per evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, 
transportant-lo a una velocitat adequada per a la seguretat a l’obra. Mai 
es transportarà a persones. 

M. Preventiva  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBER TA PLANA A LA CATALANA  

  2a Fase : Aïllament tèrmic 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell per un desordre de la zona de treball. En aquesta fase es treballa amb 
les fileres de la fase anterior.  

   

4 Al treballar amb l’aïllament injectat la manipulació de la pistola pot ocasionar danys per caiguda.     

8 La pistola d’injecció podria ocasionar cops o rascades al treballador.     

10 Durant la injecció del poliuretà el treballador pot rebre una projecció de fragments.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

17 El treballador podria inhalar producte projectat d’aïllant durant la seva col·locació.    
18-27 Al tractar amb materials com l’espuma de poliuretà pot contactar amb la pell i ocasionar lesions 

dèrmiques o a la llarga malalties. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-8-18-

27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

Protecció Ind.  

2-7 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris 
de la zona de càrrega i descàrrega de material.  

M. Preventiva  

4-7-8-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
8 La pistola d’injecció serà utilitzada únicament per personal qualificat.  M. Preventiva  

10-17 

Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s 
de l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la 
possible inhalació d’aquestes. També unes ulleres protectores contra la 
projecció de partícules. 

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  3a Fase : Embolcalls 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell per un desordre de la zona de treball. En aquesta fase es treballa amb 
les fileres de la fase anterior. 

   

4 En aquesta fase s’utilitzen eines que poden caure sobre les extremitats del treballador.     

5-8 Al transportar les peces de rajola i guies de fusta amb grua torre o muntacàrregues, aquestes es 
poden despendre i lesionar al treballador o poden ocasionar cops per moviments de la màquina.  

   

6 Materials com la fusta o els propis cargols per subjectar poden ocasionar punxades o talls i danyar al 
treballador.  

   

10 Per manufacturar les peces de ceràmica s’utilitzarà una radial per tant es poden desprendre partícules 
o pols.  

   

11 El descens de les càrregues amb grua torre o el bolcament de l’acopi de material pot atrapar al 
treballador. 

   

13 Al manipular varies peces de ceràmica simultàniament el treballador pot patir aquest risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la radial que anirà connectada a la corrent.    

18-27 Al tractar amb materials com el morter hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

      

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.  

2-6-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-6-7-18-

27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

2-7-8 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris 
de la zona de càrrega i descàrrega de material.  

M. Preventiva  

4-6-7-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua 
descendirà les càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en 
la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua 
quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona.  

M. Preventiva  

5-8-11 
Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma 
de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic 
per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva  

5-8-11 
Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre 
ells. 

M. Preventiva  

10 Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen 
les màquines com la serra de disc.  

Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i 
múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de 
càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva 
 

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  4a Fase : Formació de pendents 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre, obertures interiors o possible 
trencament d’encofrats. 

      

2 Risc de caiguda al mateix nivell per la col·locació de mestres de maó.    

4-9 En l’elaboració de les mestres de maó els treballadors utilitzen eines que poden lesionar-los per  
caiguda  dels propis o fins i tot poden patir talls en parts del cos com mans i peus. 

   

5 Al tractar amb cubilot o objectes moguts per la torre grua hi ha la possibilitat de que aquests caiguin 
sobre el treballador.  

   

8 En el bombejat del formigó des de carrer ja sigui amb manega o cubilot hi ha perill de colpejar al 
treballador. 

   

10 Al tractar amb cisalla per elaborar peces de maó adequades hi ha la possibilitat d’inhalar  fums o 
partícules perjudicials.  També existència d’aquest risc en la col·locació del formigó.  

   

13 Possible sobreesforç en el els moviments de mestres de maó ,cubilot o manega de formigó.    

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la serra de disc que anirà connectada a la 

corrent. 
   

18-27  Al tractar amb materials com morter o formigó hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

   

20 Podria produir-se per un mal estat de la vibradora.        
28 Al realitzar el vibrat del formigó prolongadament es poden produir malalties osteomusculars o 

angioneuròtiques. I sorolls perjudicials per a l’oïda del treballador.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda 
i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 
protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

M. Preventiva  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27-

28 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-8 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
5-8 Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical.  
M. Preventiva  

8-13 Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos 
operaris i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments.  

M. Preventiva  

10 Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 
149:2001. 

Protecció Ind.  

10 Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó.  

Protecció Ind.  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a 
obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  

M. Preventiva  

28 Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 
adversos al treballador.  

M. Preventiva  

28 Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  5a Fase : Elements de desguàs 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.    

4 Al treballar amb objectes com el bufador de butà o manipular cassoletes de PVC i goma hi ha la 
possibilitat de caiguda d’aquests. 

   

9 Risc de patir talls al treballar amb un paletí  a altes temperatures al tallar la làmina impermeabilitzants.    

10 Al realitzar soldadura en aquesta fase existeix la possibilitat de projecció de fragments.     

11 Quan es treballa amb una juntura de petit espessor pot quedar atrapada la mà del treballador.     

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades, 
també hi ha risc de contacte quan es treballa amb el paletí escalfat per perforar la làmina oxiasfàltica.  

      

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.     
18 En el procés d’imprimació de l’emulsió asfàltica existeix la possibilitat de que la substància contacti 

amb el cos i provoqui alguna reacció. 
      

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
M. Preventiva  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  6a Fase : Impermeabilització 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles caigudes amb els rotllos de làmines impermeabilitzants o per la mala col·locació d’una 
d’elles.  

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18  En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics que poden provocar reaccions a la pell.    

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.        
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  7a Fase : Sòcols perimetrals. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Possibles entrebancs en la zona de treball.    

4 Caiguda d’eines a utilitzar durant la fase dels sòcols.    

9 Al realitzar una perforació en el parament vertical per la introducció de la làmina, és fa un repicat i en 
conseqüència el treballador pot estar exposat a talls, rascades o cops.  

   

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.       
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de considerar.    

18-27 En el sistema adherit s’utilitzen adhesius asfàltics i silicona àcida que poden provocar reaccions a la 
pell i malalties.  

      

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  8a Fase : Tractament juntes 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors.       

2 Risc de caiguda al mateix nivell per el possible entrebanc amb la junta.     

4-9 En aquesta fase existeixen aquests riscos ja que es treballa amb paleta i bufador de butà.     

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

      

11 Les juntes encara que tinguin un diàmetre petit considerem que existeix el risc d’atrapaments dels dits 
de l’operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 El bufador de butà arriba a temperatures superiors de 100º és per això que hi ha risc de cremades.    
16 Si la soldadura és elèctrica es produirà aquest risc, per tant, s’haurà de tenir en compte.    

18-27  Al netejar la zona i realitzant la imprimació amb resina de poliuretà hi ha la possible existència 
d’aquests riscos.  

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
Protecció Ind.  

4-9-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 

una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  

  9a Fase : Capa contra punxonament 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2 Pèrdua d’equilibri amb els obstacles com ara els rotllos del geotèxtil.     

10 En la soldadura, tant si es fa amb bufador elèctric o de butà, es pot produir la projecció de fragments 
al operari.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
15 Al soldar tèrmicament les làmines de teixit s’esposen a altes temperatures, per tant existeix aquest 

risc.  
   

16 Si la soldadura és elèctrica es produirà  risc d’electrocució, per tant, s’haurà de tenir en compte.       
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si les soldadures es realitzen mitjançant bufador de butà existirà aquest risc.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part 
inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

10-19 Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per 
una màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i 

davantal i roba resistent al foc.   
Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics i cremades.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  

M. Preventiva  

20 
Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a 
una distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en 
què es necessiti realitzar l’acció.  

M. Preventiva  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  

Coberta :  COBERTA PLANA A LA CATALANA  
  10a Fase : Acabat o protecció 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o obertures interiors       

2-7 Entrebancs al mateix nivell de treball per un mala organització de l’obra. I cops amb acopi de material 
als treballadors que poden ocasionar talls i rascades.   

   

4 Al tractar amb eines com el martell o la paleta per col·locar  les planxes o rajoles fixes sobre morter.     

5-8 Al transportar la rajola ceràmica, peces metàl·liques o pedra amb grua torre o muntacàrregues, 
aquestes es poden despendre i lesionar al treballador o poden ocasionar cops per moviments de la 
màquina.  

      

9 Durant la col·locació de rajoles i morter s’utilitza tan martell , paleta, com el carretó de transport on el 
treballador es por autolesionar. 

   

10 Per manufacturar les peces de ceràmica s’utilitzarà una serra de disc per tant  es poden desprendre 
partícules o pols. També en el transport de llims amb banyera, un canvi de vent pot ocasionar núvols 
de pols perjudicials. 

      

11 El descens de les càrregues amb grua torre o el bolcament de l’acopi de material, pot atrapar al 
treballador. 

   

12  En el transport del morter amb carretó aquest pot bolcar produint cops o atrapaments al treballador.     
13 Al manipular varies peces de pedra o lloses de formigó simultàniament el treballador pot patir aquest 

risc. 
   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa de serra de disc que anirà connectada a la corrent.    

18-27 Al tractar amb  morter hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga malalties a la pell.    
RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 

ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 
protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-9-18-

27 
Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

2-7-8 Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 
zona de càrrega i descàrrega de material.  

M. Preventiva  

4-7-9-18- 27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 
càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per fer-
ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-se 
sota de la zona.  

M. Preventiva  

5-8-11 
Durant l’elevació o transport de peces de ceràmica o metàl·liques sobre un palet o 
plataforma de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol 
metàl·lic per sostenir la càrrega de despreniments.  

M. Preventiva  

5-8-11 Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

M. Preventiva  

10 Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les 
màquines com la serra de disc.  

Protecció Ind.  

12 
Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de seguretat  per 
evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, transportant-lo a una velocitat 
adequada per a la seguretat a l’obra. Mai es transportarà a persones. 

M. Preventiva  

13 
Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25cm.  

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, Protecció Ind.  
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - ESTRUCTURA RESISTENT 

  1a Fase : Estructura discontinua pesada: Encavallades de fusta o metàl·liques. 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors, o desplom del 
forjat inferior. 

      

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell pel desordre de la zona de treball i fins i tot cops causats per l’acopi 
del material, ja siguin taulons de fusta o metàl·lics. 

   

3 Una encavallada pot ocasionar un desplom.     

4 Durant la fixació de les encavallades de fusta o metàl·liques les eines que manipula el propi 
treballador poden lesionar-lo per caiguda d’aquestes. 

   

5-8 
Al llarg del transport d’encavallades des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria fallar i 
desprendre’n el material, així com podria colpejar a algun treballador. Durant la manipulació 
d’aquestes mitjançant serra de disc l’operari també podria patir talls o rascades, per tant es produiria 
el risc.  

      

9 En la fixació d’encavallades de fusta l’operari podria rebre martellades.     
10 En la manipulació d’encavallades de fusta amb l’ajuda d’eines com la serra de disc es podran 

projectar fragments que seran perjudicials pel treballador. 
      

11 En el transport dels taulons de fusta o metàl·lics es podrà ocasionar el risc d’atrapament entre el 
material que es col·loqui a coberta i el treballador.  

   

13 Al tractar amb elements metàl·lics i de fusta, aquests poden tenir grans llums per tant la manipulació 
d’aquestes ocasionarà aquest risc.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
15-16 

Durant la fixació dels taulons de metall a través de rigiditzadors o carteles existirà la possibilitat tant de 
contactes tèrmics com elèctrics, depenen de quin tipus de soldadura estiguem utilitzant. Si la 
soldadura és amb bufador de butà cal recalcar que aquest arriba a temperatures superiors a 100ºC 
per tant existeix risc de cremades. 

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 
l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

Protecció Col.  

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

M. Preventiva  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-7-9 Calçat de seguretat, com les botes de pell i antilliscants, suficientment flexibles 

per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

3 Assegurar-se de la fixació, ancoratge o apuntalar del les encavallades abans de 
treballar sobre d’aquestes.  

M. Preventiva  

4-8-9 Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines.  Protecció Ind.  
5-11 Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 

descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes.  
M. Preventiva  

5-11 Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

M. Preventiva  

10-19 

Col·locació d’unes ulleres de projecció enfront les partícules procedents tant del 
disc com del material manipulat, conforme la normativa EN 149:2001. Durant la 
utilització de soldadura també serà adequada la col·locació d’una màscara 
formada per  una pantalla de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

Protecció Ind.  

13 

Per la manipulació o col·locació d’encavallades l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. Protecció Ind.  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

Coberta :  COBERTA INCLINADA - ESTRUCTURA RESISTENT 

  1a Fase : Estructura discontinua pesada: Envanets de sostremort. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell pel desordre de la zona de treball i fins i tot cops causats per l’acopi 
del material com són els palets de totxana. 

   

3 Possibilitat de caiguda d’objectes per perímetre o obertures interiors.     

4 Durant la col·locació dels envanets de sostremort les eines que manipula el propi treballador poden 
lesionar-lo per caiguda d’aquestes. 

   

5-8 Al llarg del transport de palets de totxana des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria fallar i 
desprendre’n el material, així com podria colpejar a algun treballador, o fins i tot patir talls durant la 
utilització de serres de disc.  

      

10 Es poden projectar partícules i pols en l’ utilització de la màquina talladora de ceràmica, durant l’encaix 
dels envanets de sostremort.  

   

11 En el transport dels palets de totxana es podrà ocasionar el risc d’atrapament per part del material que 
es transporta a coberta i el treballador.  

      

13 En l’elaboració d’envanets el treballador manipula totxanes i pot arribar a sobrecarregar l’esquena pels 
moviments que realitza.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Es pot produir una descàrrega elèctrica donat que s’utilitza aigua per la realització del tall de la peça 

ceràmica, per tant es presenta un alt risc d’electrocutació.  
   

18-27 Al tractar amb materials com el  morter hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre 
de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

Protecció Col.  

1 S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de 
resistència del forjat inferior. 

M. Preventiva  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-7-8-18-

27 
Calçat de seguretat, com les botes de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors.  

M. Preventiva  

4-8-18-27 Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines.  Protecció Ind.  

5-8-11 
Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes.  

M. Preventiva  

5-8-11 Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el 
moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

M. Preventiva  

10 
Col·locació d’una màscara de projecció enfront les partícules o trossos 
procedents tant del disc com del material manipulat, conforme la normativa 
EN 149:2001.  

Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors durant la col·locació d’envanets de sostremort 
per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar 
pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o 
no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm.  

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, Protecció Ind.  
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - ESTRUCTURA RESISTENT 

  1a Fase : Estructura discontinua lleugera: Taulons de fusta o acer. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per l’obertura interior de la coberta.       

2-7 Perill de caiguda al nivell de la bastida per causa de les bigues recolzades en la bastida, i alhora risc 
de colpejar contra elles.   

   

3 Una fixació errònia dels taulons podria ocasionar desploms.     

4 Durant la fixació de les encavallades de fusta o metàl·liques les eines que manipula el propi 
treballador poden lesionar-lo per caiguda d’aquestes. 

   

8 Al llarg del transport dels taulons de fusta o d’acer des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria 
colpejar a algun treballador. Durant la manipulació d’aquestes mitjançant una radial l’operari també 
podria patir talls o rascades, per tant es produiria el risc.  

      

9 En la fixació dels taulons de fusta l’operari podria rebre martellades.     
10 En la manipulació dels taulons de fusta amb l’ajuda d’eines com la radial es podran projectar 

partícules o fragments que seran perjudicials pel treballador. 
      

13 Al tractar amb elements metàl·lics i de fusta, aquests poden tenir grans llums per tant la manipulació 
d’aquestes ocasionarà un sobreesforç al treballador.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15-16 
Durant la fixació dels taulons de metall a través de rigiditzadors o carteles existirà la possibilitat tant de 
contactes tèrmics com elèctrics, depenen de quin tipus de soldadura estiguem utilitzant. Si la 
soldadura és amb bufador de butà cal recalcar que aquest arriba a temperatures superiors a 100ºC 
per tant existeix risc de cremades. 

   

19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes horitzontals en totes les obertures interiors del forjat.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1-3 Assegurar-se de la fixació, ancoratge o estivació dels taulons de fusta o acer 
abans de treballar sobre d’aquestes.  

M. Preventiva  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra així com la plataforma superior 
de la bastida per tal d’evitar la caiguda dels operaris.   

M. Preventiva  

2-4-7-8-9 Calçat de seguretat com les botes de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-8-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

8 

Per evitar cops o desequilibris a les persones d’obra la càrrega descendent 
de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
primordial seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant 
el moviment d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

M. Preventiva  

10-19 S’utilitzarà una carcassa de protecció o unes ulleres que evitin la projecció 
de trossos de disc o partícules del material manipulat sobre el treballador.  

Protecció Ind.  

13 

Per la manipulació o col·locació dels taulons de fusta o acer l’operari 
precisarà de l’ajuda d’un altre operari per tal de reduir el risc de sobreesforç. 
També es podrà aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm.   

M. Preventiva.  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles 
cremades o contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i 
roba resistent al foc.   

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - SUPORT DE COBERTURA 

  2a Fase : Suport simple discontinu: Corretges. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell pel desordre de la zona de treball i fins i tot cops causats per l’acopi 
del material. 

   

3 Una fixació errònia de les bigues de fusta o metàl·liques podria ocasionar desploms.     

4 Durant la col·locació i fixació de les corretges s’utilitzen eines que poden lesionar al propi treballador 
per caiguda d’aquestes. 

   

5-8 En el transport de corretges des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria fallar i desprendre’n el 
material, així com podria colpejar a algun treballador. Durant la manipulació de les corretges 
mitjançant  radials l’operari també podria patir talls o rascades, per tant es produiria el risc.  

      

9 En la fixació de les corretges verticals i horitzontals s’han de clavar claus, per tant  l’operari podria 
rebre martellades.  

   

10 En la utilització d’eines com la radial al tallar la fusta es poden desprendre partícules que són 
perjudicials pel treballador.  

      

11 Aquest risc podrà succeir quan durant el transport de les corretges, la grua torre falli i per tant pugi 
desprendre el material que subjecta.  

   

13 La manipulació de corretges, a causa del propi pes, perjudicaran en lesions lumbars al treballador.     
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la radial que anirà connectada a la corrent.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

Protecció Col.  

1-3 Assegurar-se de la fixació, ancoratge o estivació del les bigues de fusta o 
acer abans de treballar sobre d’aquestes.  

M. Preventiva  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i diferenciar les zones de 
treball entre les zones de material apilat.  

M. Preventiva  

2-4-7-8-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-8-9 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat.  

M. Preventiva  

10 Col·locació de màscares o ulleres protectores enfront a la projecció de 
partícules tant de la pròpia radial com els materials que s’hi manipulin.  

Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors durant la col·locació de corretges per evitar el 
risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos de 
més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - SUPORT DE COBERTURA 

  2a Fase : Suport simple discontinu: Guies. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell o cops produïts en el treballador pel desordre de la zona de treball i 
fins i tot cops causats al treballador per l’acopi del material. 

   

3 Possibilitat de caiguda de material en perímetre i obertures interiors.     

4-8 Per la col·locació i fixació de les guies s’utilitzen eines que poden lesionar al propi treballador per 
caiguda d’aquestes, a més a més durant la manipulació de les guies mitjançant eines com la radial 
l’operari també podria patir talls o rascades, per tant es produiria el risc.  

   

5-11 En el transport de les guies des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria fallar i desprendre’n el 
material, així com podria colpejar a algun treballador, o fins i tot arribar a atrapar-lo entre les guies.  

      

9 Per una correcte fixació s’han de clavar claus, per tant  l’operari podria rebre martellades.     
10 En la utilització de la radial es poden desprendre partícules que són perjudicials pel treballador.        
13 És possible l’existència d’aquest risc ja que les guies són de longituds varies i el treballador ha de 

suportar-les i manipular-les de forma continua.   
   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la radial que anirà connectada a la corrent.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m..  

Protecció Col.   

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais 
d’apilament de material amb els espais de treball.  

M. Preventiva  

2-4-7-8 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors.  

M. Preventiva  

4-7-8-9 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

10 Col·locació de màscara o ulleres protectores per la projecció de 
partícules durant la utilització de la radial.  

Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors durant la col·locació de guies per evitar el risc  
índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més 
de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - SUPORT DE COBERTURA 

  2a Fase : Suport simple continu: Taulell de fusta. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell pel desordre de la zona de treball i fins i tot cops causats al treballador 
per l’acopi del material. 

   

3 Un taulell mal fixat pot ocasionar un desplom.    

4 Per la col·locació i fixació dels taulells s’utilitzen eines com la pistola perforadora que poden lesionar al 
propi treballador per caiguda d’aquestes. 

   

5-8 En el transport dels taulells de fusta des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria fallar i 
desprendre’n el material, així com podria colpejar a algun treballador. Durant la manipulació dels 
taulells de fusta mitjançant eines com la serra de disc l’operari també podria patir talls o rascades. 

      

9 En la fixació s’han de d’utilitzar claus o cargols per clavar el taulell per tant  l’operari podrà estar 
exposat a rebre martellades.  

   

10 En la utilització d’eines com la radial es poden desprendre partícules que són perjudicials pel 
treballador.  

      

11 Aquest risc podrà succeir quan durant el transport dels taulells de fusta la grua torre falli, i per tant pugi 
desprendre el material que subjecta. O el treballador pugui quedar atrapat amb la broca de la pistola.  

   

13 Tot i que siguin de més fàcil manipulació ja que són lleugeres, el risc existirà ja que la manipulació 
continua d’aquests taulells pot acabar produint moviments erronis de transport o subjecció.   

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la radial que anirà connectada a la corrent.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m..  

Protecció Col.   

1-3 Assegurar-se de la fixació, ancoratge o estivació dels taulells abans de 
treballar sobre d’aquests.  

M. Preventiva  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais 
d’apilament de material amb els espais de treball.  

M. Preventiva  

2-4-7-8-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

4-7-8-9 Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a 
treballs realitzats amb serratges.  

Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

10 Màscara o ulleres protectores de pols generada per eines com la radial.   Protecció Ind.  
11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 

broca de la pistola perforadora.  
Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors durant la col·locació de taulells de fusta per 
evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar 
pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del 
cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm. 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - SUPORT DE COBERTURA 

  2a Fase : Suport simple continu: Taulell de formigó. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell pel desordre de la zona de treball i fins i tot cops causats al treballador 
per l’acopi del material. 

   

3 Un taulell mal fixat pot ocasionar un desplom.      

4 Per la col·locació i fixació dels taulells s’utilitzen eines que poden lesionar al propi treballador per 
caiguda d’aquestes. 

   

5-8 En el transport dels taulells de formigó des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria fallar i 
desprendre’n el material, així com podria colpejar a algun treballador.  

      

11 Aquest risc podrà succeir quan durant el transport dels taulells de formigó la grua torre falli, i per tant 
pugi desprendre el material que subjecta.  

   

13 Els taulells de formigó tenen un cert pes, per tant durant la manipulació i transport per part de l’operari 
es podrà produir un sobreesforç. 

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
18-27 En la coronació dels envanets es realitza amb morter per tant hi la possibilitat de patir lesions 

dèrmiques o a la llarga malalties a la pell. 
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m..  

Protecció Col.   

1-3 Assegurar-se de la fixació, ancoratge o apuntalament dels taulells abans 
de treballar sobre d’aquests.  

M. Preventiva  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais 
d’apilament de material amb els espais de treball.  

M. Preventiva  

2-4-7-8-18-
27 

Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 
del turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica.  

Protecció Ind.  

4-7-8-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

13 

S’hauran de mobilitzar els taulells per a la seva col·locació amb més de 2 
operaris, on aquests no podran no aixecar pesos de més de 25kg, i 
hauran d’aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm. 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - SUPORT DE COBERTURA 

  2a Fase : Suport simple continu: Encadellats ceràmics. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 Risc de caiguda al mateix nivell pel desordre de la zona de treball i fins i tot cops causats al treballador 
per l’acopi del material. 

   

3 Un taulell mal fixat pot ocasionar un desplom.      

4 Per la col·locació dels encadellats de ceràmica s’utilitzen eines  que poden caure mentre estan sent 
utilitzades i lesionar al propi treballador. 

   

5-8 En el transport dels encadellats ceràmics des de cota ±0 a la coberta, la grua torre podria fallar i 
desprendre’n el material, així com podria colpejar a algun treballador. Durant la manipulació dels 
encadellats ceràmics mitjançant eines com la radial l’operari també podria patir talls o rascades. 

      

9 Per la fixació es pot utilitzar morter o  bé claus, per tant es poden produir martellades o bé cops amb 
les eines amb les que es treballa.  

   

10 En la manipulació d’encadellats s’utilitzarà serra de disc, aquesta podrà desprendre partícules o 
fragments que podran lesionar a l’operari.  

      

11 Aquest risc podrà succeir quan durant el transport dels encadellats ceràmics amb grua torre, aquesta 
falli, i per tant pugi desprendre el material que subjecta.  

   

13 Podríem parlar d’aquest risc ja que la manipulació continua de col·locació dels encadellats pot arribar 
a produir un sobreesforç en el treballador.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Existirà el risc de contacte elèctric a causa d’eines com ara la serra de disc que anirà connectada a la 

corrent. 
   

18-27 Al tractar amb materials com el  morter hi la possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga 
malalties a la pell. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

Protecció Col.   

1-3 Assegurar-se de la fixació dels encadellats ceràmics, i del pes que 
resisteixen abans de treballar sobre d’aquests.  

M. Preventiva  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais 
d’apilament de material amb els espais de treball.  

M. Preventiva  

2-4-7-8-9-
18-27 

Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 
del turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 

Protecció Ind.  

4-7-8-9-18-
27 

Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

10 Col·locació d’ulleres o pantalles protectores davant l’ utilització de la 
serra de disc per evitar la projecció de partícules.  

Protecció Ind.  

13 

Per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no 
aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de 
gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera Protecció Ind.  
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  CO BERTA INCLINADA - AÏLLAMENT TÈRMIC  

  3a Fase : Aïllament tèrmic: Plaques rígides de poliestirè o poliuretà . 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell per amb les plaques rígides.     

3 Possibilitat de caiguda de les plaques per perímetre o obertures interiors.     

4 Durant la fixació i col·locació de l’aïllant, el treballador podrà patir cops o caigudes de les eines que 
utilitzi.  

   

6 Al tenir una fixació mecànica de l’aïllant a través dels claus , si aquests no queden ben clavats i 
sobresurten podrien punxar als operaris.   

      

11 En la col·locació i fixació de l’aïllant el operari pot patir atrapaments en les extremitats.     
13 Durant la manipulació continua de les plaques d’aïllant i col·locació l’operari podria patir molèsties a 

l’esquena.  
      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
18-27 Un contacte continu de les plaques sense protecció pot arribar a produir irritacions a la pell.      

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m..  

Protecció Col.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra distingint entre la zona de 
treball i la zona de material d’apilament.  

M. Preventiva  

2-4-6-11-18-
27 

Calçat de seguretat,com botes de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-6-11-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

13 

Podem citar alguns factors durant la col·locació i fixació de les plaques 
d’aïllant per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com 
no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de 
gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm 

M. Preventiva.  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - AÏLLAMENT TÈRMIC  

  3a Fase : Aïllament tèrmic: Poliuretà projectat. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell per desordre de la zona de treball, o bé possible caiguda del treballador 
que pot patinar amb l’aïllament projectat.  

   

4-8 Durant la fixació i col·locació de l’aïllant projectat el treballador podrà patir cops o la pròpia caiguda de 
la manega de projecció si no la subjecta adequadament. 

   

10 Al ser aïllament projectat aquest pot desprendre partícules o fragments de forma espontània quan 
s’està projectant. 

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 La màquina que proporciona una dosificació del producte, regula el caudal i la pressió anirà endollada 

a l’electricitat per tant existeix aquest risc. 
      

17 El treballador podria inhalar producte projectat d’aïllant durant la seva col·locació.    
18-27 Un contacte continu del poliuretà sense protecció pot arribar a produir irritacions a la pell.      

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m..  

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-8-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-8-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

10-17 
Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s 
de l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la 
possible inhalació d’aquestes.   

Protecció Ind. 
 

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA - AÏLLAMENT TÈRMIC  

  3a Fase : Aïllament tèrmic: Llana de roca i Llana de vidre. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell amb les làmines de llana de roca o de vidre.     

3 Possibilitat de caiguda de la llana per perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la fixació i col·locació de la llana de roca o de vidre les eines a utilitzar poden caure i donar 
cops al treballador.  

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
17 El treballador podria inhalar les fibres dispersades en l’aire.     

18-27 Un contacte continu de les plaques sense protecció pot arribar a produir irritacions a la pell. Igualment 
passarà amb la fixació de la llana sobre el morter, ja que aquest pot afavorir la possibilitat de patir 
lesions dèrmiques o a la llarga malalties a la pell. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferencies entre altures. Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m..  

Protecció Col.   

2 Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

17 
Mascareta protectora pels fragments o partícules de vidre o llana que 
pugin dispersar-se en l’aire durant la col·locació així com protecció alhora 
per la possible inhalació d’aquestes.   

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE TEULES  

  4a Fase : Col·locació impermeabilitzant.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball o fins i tot amb la pròpia làmina 
d’impermeabilitzant presentada a obra en rotllos.  

   

3 Possibilitat de caiguda la làmina impermeabilitzant per perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació de l’ impermeabilitzant i per la fixació d’aquest s’utilitzen claus i cargols  on 
podem trobar martellades, o caigudes de les mateixes eines sobre el treballador.   

   

6 Si la fixació dels elements mecànics com els claus o els cargols no queda correcta aquests 
sobresortiran de tal manera que podran produir punxonament als operaris.  

      

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    
18 Si en aquesta fase segellem els ancoratges amb massilla asfàltica o amb silicones modificades , es 

podran produir reaccions a la pell.  
      

27 Durant la col·locació prèvia al impermeabilitzant es col·locarà la capa de morter, per tant el morter 
podria ocasionar en els treballadors lesions dèrmiques i a la llarga malalties a la pell.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de 
treball de les d’acopi de material.  

M. Preventiva  

2-4-6-9-18-
27 

Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 
Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta 
evitant les sobrecàrregues puntuals.   

M. Preventiva  

4-6-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 

broca de la pistola perforadora.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE TEULES  

  5a Fase : Muntatge cobrijuntes i encontres amb paraments verticals.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

4-9 Durant la col·locació i fixació cobrijuntes o la realització dels encontres amb paraments verticals el 
treballador utilitzarà eines que podran produir-li cops, talls o fins i tot caure les eines i produir-li alguna 
lesió.  

   

5 Durant la fixació del cobrijuntes l’operari podrà utilitzar una pistola fixa –claus, de tal manera que 
podria disparar accidentalment a altres operaris ocasionant-los-hi lesions 

      

9 Per la fixació del cobrijuntes s’utilitzaran elements mecànics, per tant es poden produir martellades     
10 Durant la fixació del cobrijuntes i amb la utilització de pistola fixadora de claus es podrien projectar 

partícules en el treballador que l’estigués manipulant.  
   

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.       
18 En la utilització de pintures bituminoses o altres per pintar i protegir l’acer galvanitzat del cobrijuntes 

existirà aquest risc.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-9 

 

Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona 
en prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en 
funcionament es comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per 
darrere de la superfície de treball, així com la presència de canalitzacions 
ocultes.  

M. Preventiva 

 

10 Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ 
utilització de la pistola fixadora de claus.  

Protecció Ind.  

11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 
broca de la pistola perforadora.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

18 Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-EN 340. 

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE TEULES  

  6a Fase : Sistema d’evacuació d’aigües. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

3 Possibilitat de caiguda de tubs i canals apilats per el perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació i fixació dels baixants i els canalons el treballador utilitzarà eines que podran 
produir-li cops o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

9 Per la fixació de les abraçadores s’utilitzaran claus i cargols, per tant es poden produir martellades o 
bé cops amb les eines amb les que es treballa.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Les eines com el perforador es podran produir contactes elèctrics al operari.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE TEULES  

  7a Fase : Col·locació i fixació de les teules.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 Entrebancs al mateix nivell, o cops per part del treballador amb el material, pel desordre de la zona de 
treball o per l’acopi de teules en coberta.  

   

3 Possible desplom de material per perímetres o obertures interiors. També es considera aquest risc per 
sobrecàrrega puntual en l’apilament de material.  

   

4-9 Durant la col·locació i fixació de les teules el treballador utilitzarà eines que podran produir-li cops com 
ara martellades alhora de clavar els claus o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

6 Els elements mecànics com els claus, cargols, ganxos, etc si no queden ben clavats produiran el risc 
de punxades o talls al treballador.  

      

13 Un muntatge continu de desplaçament de teules i col·locació d’aquestes podrà produir el risc de 
sobreesforç al treballador.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 La utilització d’eines per a la fixació de claus com ara el perforador portàtil es podrà produir el risc de 

contacte elèctric.  
      

18-27 Al tractar amb materials com el  morter durant la fixació de les teules al suport de cobertura  hi la 
possibilitat de patir lesions dèrmiques o a la llarga malalties a la pell. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de 
treball amb les d’apilament de material.  

M. Preventiva  

2-4-6-7-9-
18-27 

Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 
del turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 

Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa. 

M. Preventiva  

3 Les caixes de material o l’apilament d’aquestes es realitzarà de forma 
repartida per ésser col·locades posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

M. Preventiva  

4-6-7-9-18-
27 

Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

13 

Durant la col·locació de teules l’operari haurà de no aixecar pesos de 
més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm, per tal de reduir 
les molèsties lumbars.  

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 

 



232               Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 

                   Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PISSARRES  

  4a Fase : Col·locació impermeabilitzant.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball o fins i tot amb la pròpia làmina 
d’impermeabilitzant presentada a obra en rotllos.  

   

3 Possibilitat de caiguda la làmina impermeabilitzant per perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació de l’ impermeabilitzant i per la fixació d’aquest s’utilitzen claus i cargols  on 
podem trobar martellades, o caigudes de les mateixes eines sobre el treballador.   

   

6 Si la fixació dels elements mecànics com els claus o els cargols no queda correcta aquests 
sobresortiran de tal manera que podran produir punxonament als operaris.  

      

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    
18 Si en aquesta fase segellem els ancoratges amb massilla asfàltica o amb silicones modificades , es 

podran produir reaccions a la pell.  
      

27 Durant la col·locació prèvia al impermeabilitzant es col·locarà la capa de morter, per tant el morter 
podria ocasionar en els treballadors lesions dèrmiques i a la llarga malalties a la pell.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

Protecció Col.   

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de 
treball de les d’apilament de material.  

M. Preventiva  

2-4-6-9-18-
27 

Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 
Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta 
evitant les sobrecàrregues puntuals.   

M. Preventiva  

4-6-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 

broca de la pistola perforadora.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PISSARRES  

  5a Fase : Muntatge cobrijuntes i encontres amb paraments verticals.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

4-9 Durant la col·locació i fixació cobrijuntes o la realització dels encontres amb paraments verticals el 
treballador utilitzarà eines que podran produir-li cops, talls o fins i tot caure les eines i produir-li alguna 
lesió.  

   

5 Durant la fixació del cobrijuntes l’operari podrà utilitzar una pistola fixa –claus, de tal manera que 
podria disparar accidentalment a altres operaris ocasionant-los-hi lesions 

      

9 Per la fixació del cobrijuntes s’utilitzaran elements mecànics, per tant es poden produir martellades     
10 Durant la fixació del cobrijuntes i amb la utilització de pistola fixadora de claus es podrien projectar 

partícules en el treballador que l’estigués manipulant.  
   

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.       
18 En la utilització de pintures bituminoses o altres per pintar i protegir l’acer galvanitzat del cobrijuntes 

existirà aquest risc.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-9 

 

Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona 
en prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en 
funcionament es comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per 
darrere de la superfície de treball, així com la presència de canalitzacions 
ocultes.  

M. Preventiva 

 

10 Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ 
utilització de la pistola fixadora de claus.  

Protecció Ind.  

11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 
broca de la pistola perforadora.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

18 Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-EN 340. 

  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCO S 
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PISSARRES  

  6a Fase : Sistema d’evacuació d’aigües. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

3 Possibilitat de caiguda de tubs i canals apilats per el perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació i fixació dels baixants i els canalons el treballador utilitzarà eines que podran 
produir-li cops o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

9 Per la fixació de les abraçadores s’utilitzaran claus i cargols, per tant es poden produir martellades o 
bé cops amb les eines amb les que es treballa.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Les eines com el perforador, la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   M. Preventiva  
2-4 Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PISSARRES  

  7a Fase : Col·locació i fixació de les pissarres. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs en el mateix nivell de treball a causa de l’acopi de plaques de pissarra o desordre en la 
zona de treball.  

   

3 Possible desplom de material per perímetres o obertures interiors. També es considera aquest risc per 
sobrecàrrega puntual en l’apilament de material.  

   

4-9 En la fixació de les plaques de pissarra s’utilitzaran claus o cargols de manera que es podran produir 
martellades, caigudes produïdes en cops amb les eines que es treballa.   

   

5-11 Quan la grua torre elevi les plaques de pissarra a coberta aquestes podrien desprendre’s de la grua i 
lesionar al treballador de tal manera que el podrien atrapar sota les plaques.  

      

6 Les plaques hauran de quedar ben fixades mecànicament de manera que els claus no sobrepassin       
8 Durant l’elevació des de grua torre de les plaques de pissarra aquestes podrien produir cops o 

rascades al treballador.  
   

13 Degut al pes de les plaques, el treballador durant la manipulació i col·locació d’aquestes podria patir el 
risc de sobreesforç.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 En la fixació de plaques de pissarra s’utilitzaran pistoles fixadores de claus o cargols que podran 

ocasionar contactes elèctrics a l’operari.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-6-9 
Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 
del turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 

Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa. 

M. Preventiva  

3 Les caixes de material o l’apilament d’aquestes es realitzarà de forma 
repartida per ésser col·locades posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

M. Preventiva  

4-6-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-8-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

13 

El treballador durant l’aixecament de plaques de pissarra haurà de tenir 
en compte que per tal de procurar no patir lesions lumbars haurà 
d’aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos i no fer aixecaments 
verticals de càrregues superiors  a 25 cm.  
  

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  

  4a Fase : Col·locació impermeabilitzant.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball o fins i tot amb la pròpia làmina 
d’impermeabilitzant presentada a obra en rotllos.  

   

3 Possibilitat de caiguda la làmina impermeabilitzant per perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació de l’ impermeabilitzant i per la fixació d’aquest s’utilitzen claus i cargols  on 
podem trobar martellades, o caigudes de les mateixes eines sobre el treballador.   

   

6 Si la fixació dels elements mecànics com els claus o els cargols no queda correcta aquests 
sobresortiran de tal manera que podran produir punxonament als operaris.  

      

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    
18 Si en aquesta fase segellem els ancoratges amb massilla asfàltica o amb silicones modificades , es 

podran produir reaccions a la pell.  
      

27 Durant la col·locació prèvia al impermeabilitzant es col·locarà la capa de morter, per tant el morter 
podria ocasionar en els treballadors lesions dèrmiques i a la llarga malalties a la pell.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

Protecció Col.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de 
treball de les d’acopi de material.  

M. Preventiva  

2-4-9-6-18-
27 

Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 
Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta 
evitant les sobrecàrregues puntuals.   

M. Preventiva  

4-6-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 

broca de la pistola perforadora.  
Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  

  5a Fase : Muntatge cobrijuntes i encontres amb paraments verticals.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

4-9 Durant la col·locació i fixació cobrijuntes o la realització dels encontres amb paraments verticals el 
treballador utilitzarà eines que podran produir-li cops, talls o fins i tot caure les eines i produir-li alguna 
lesió.  

   

5 Durant la fixació del cobrijuntes l’operari podrà utilitzar una pistola fixa –claus, de tal manera que 
podria disparar accidentalment a altres operaris ocasionant-los-hi lesions 

      

9 Per la fixació del cobrijuntes s’utilitzaran elements mecànics, per tant es poden produir martellades.    
10 Durant la fixació del cobrijuntes i amb la utilització de pistola fixadora de claus es podrien projectar 

partícules en el treballador que l’estigués manipulant.  
   

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.       
18 En la utilització de pintures bituminoses o altres per pintar i protegir l’acer galvanitzat del cobrijuntes 

existirà aquest risc.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-9 

 

Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona 
en prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en 
funcionament es comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per 
darrere de la superfície de treball, així com la presència de canalitzacions 
ocultes.  

M. Preventiva  

10 Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant la 
utilització de la pistola fixadora de claus.  

Protecció Ind.  

11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 
broca de la pistola perforadora.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

18 Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-EN 340. 

  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUAC IÓ DE RISCOS 
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  

  6a Fase : Sistema d’evacuació d’aigües. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

3 Possibilitat de caiguda de tubs i canals apilats per el perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació i fixació dels baixants i els canalons el treballador utilitzarà eines que podran 
produir-li cops o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

9 Per la fixació de les abraçadores s’utilitzaran claus i cargols, per tant es poden produir martellades o 
bé cops amb les eines amb les que es treballa.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Les eines com el perforador, la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  

  7a Fase : Col·locació i fixació de les plaques asfàltiques. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Risc de caiguda al mateix nivell per mala organització de la zona de treball.     

3 Possible desplom de material per perímetres o obertures interiors. També es considera aquest risc per 
sobrecàrrega puntual en l’apilament de material.  

   

4-8 En el treballador podrà caure-li les eines o donar-se cops amb elles durant la col·locació i fixació de 
les plaques. Com per exemple en l’ utilització de pistola fixadora de claus o perforador portàtil.  

   

5-11 En l’elevació de les plaques asfàltiques per part de la grua el treballador podria patir algun dany per la 
caiguda d’aquestes plaques o fins i tot un atrapament. Durant la fixació mecànica, la roba del 
treballador podria quedar atrapada per la broca de la pistola perforadora.  

      

6 La fixació mitjançant claus ja siguin d’acer galvanitzat o coure serà primordial que estiguin ben clavats 
per tal de no ocasionar talls o punxades als operaris. 

      

9 Es podran produir martellades en el procés de fixació mecànica de les plaques.     
10 La projecció de claus o cargols durant la fixació de les plaques es podrà considerar un risc.       
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

15-16 Durant el procés de d’unió de les plaques, si aquesta es realitza amb soldadura de bufador de butà cal 
recalcar que aquest arriba a temperatures superiors a 100ºC per tant existeix risc de cremades. 
També existeix el risc de contacte elèctric si parlem d’una soldadura elèctrica.  

   

18-27 El fet d’utilitzar adhesius, aquests poden produir irritacions a la pell.      
19 Durant el procés de soldadura elèctrica els ulls del treballador podran rebre radiacions.     
20 Si la soldadura que es realitza és amb bufador existirà el risc d’explosió.     

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 La zona de treball es mantindrà neta i polida en tot moment.   M. Preventiva  

2-4-6-8-15-
16-18-27 

Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
En el cas de soldadura el calçat serà aïllant a baixes temperatures en 
treballs sobre elements metàl·lics.  

Protecció Ind. 
 

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa. 

M. Preventiva  

3 L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser 
col·locat posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

M. Preventiva  

4-6-8-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

10-19 Col·locació d’ulleres per evitar la projecció durant la fixació dels claus o 
cargols.  

Protecció Ind.  

11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 
broca del perforador portàtil.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el contacte elèctric 

i tèrmic.  
Protecció Ind.  

20 

En el cas de soldadura de butà s’haurà de realitzar un control de qualitat 
exhaustiu així com el control de característiques tècniques dels 
fabricants, junt amb un control de manteniment i funcionament de la 
màquina. Es treballarà a una distància de seguretat suficient com perquè 
el bufador no estigui directament en contacte amb el bufador. I aquest 
només estarà en funcionament durant el treball a realitzar de soldatge.  

M. Preventiva 

 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE LÀMINES METÀL·LIQUE S 

  4a Fase : Col·locació impermeabilitzant.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball o fins i tot amb la pròpia làmina 
d’impermeabilitzant presentada a obra en rotllos.  

   

3 Possibilitat de caiguda la làmina impermeabilitzant per perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació de l’ impermeabilitzant i per la fixació d’aquest s’utilitzen claus i cargols  on 
podem trobar martellades, o caigudes de les mateixes eines sobre el treballador.   

   

6 Si la fixació dels elements mecànics com els claus o els cargols no queda correcta aquests 
sobresortiran de tal manera que podran produir punxonament als operaris.  

      

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    
18 Si en aquesta fase segellem els ancoratges amb massilla asfàltica o amb silicones modificades , es 

podran produir reaccions a la pell.  
      

27 Durant la col·locació prèvia al impermeabilitzant es col·locarà la capa de morter, per tant el morter 
podria ocasionar en els treballadors lesions dèrmiques i a la llarga malalties a la pell.  

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

1 Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el 
perímetre de l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

Protecció Col.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de 
treball de les d’apilament de material.  

M. Preventiva  

2-4-6-9-18-
27 

Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 

Protecció Ind.  

3 
Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta 
evitant les sobrecàrregues puntuals.   

M. Preventiva  

4-6-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 

broca del perforador portàtil.  
Protecció Ind.  

16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 
contactes elèctrics.  

Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE LÀMINES METÀL·LIQUES 

  5a Fase : Muntatge cobrijuntes i encontres amb paraments verticals.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

4-9 Durant la col·locació i fixació cobrijuntes o la realització dels encontres amb paraments verticals el 
treballador utilitzarà eines que podran produir-li cops, talls o fins i tot caure les eines i produir-li alguna 
lesió.  

   

5 Durant la fixació del cobrijuntes l’operari podrà utilitzar una pistola fixa –claus, de tal manera que 
podria disparar accidentalment a altres operaris ocasionant-los-hi lesions 

      

9 Per la fixació del cobrijuntes s’utilitzaran elements mecànics, per tant es poden produir martellades     
10 Durant la fixació del cobrijuntes i amb la utilització de pistola fixadora de claus es podrien projectar 

partícules en el treballador que l’estigués manipulant.  
   

11 En la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podria quedar atrapada amb la broca de la 
pistola. 

   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Les eines com ara la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.       
18 En la utilització de pintures bituminoses o altres per pintar i protegir l’acer galvanitzat del cobrijuntes 

existirà aquest risc.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  

2-4-9-18 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 

Protecció Ind.  

4-9-18 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-8 

 

Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona 
en prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en 
funcionament es comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per 
darrere de la superfície de treball, així com la presència de canalitzacions 
ocultes.  

M. Preventiva  

10 Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ 
utilització de la pistola fixadora de claus.  

Protecció Ind.  

11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 
broca del perforador portàtil.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

18 Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-EN 340. 

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE LÀMINES METÀL·LIQUE S 

  6a Fase : Sistema d’evacuació d’aigües. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

3 Possibilitat de caiguda de tubs i canals apilats per el perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació i fixació dels baixants i els canalons el treballador utilitzarà eines que podran 
produir-li cops o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

9 Per la fixació de les abraçadores s’utilitzaran claus i cargols, per tant es poden produir martellades o 
bé cops amb les eines amb les que es treballa.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Les eines com el perforador, la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE LÀMINES METÀL·LIQUE S 

  7a Fase : Col·locació i fixació de les làmines metàl·liques.  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 L’operari podria ensopegar al mateix nivell a causa d’un desordre o amb les mateixes làmines 
metàl·liques.   

      

3 Possible desplom de material per perímetres o obertures interiors. També es considera aquest risc per 
sobrecàrrega puntual en l’apilament de material.  

   

4-9 En la col·locació i fixació de les làmines l’operari utilitzarà eines que podran lesionar-lo donant-li cops 
mentre les manipula o al caure aquestes pròpiament també podrà patir danys.  

      

5-11 En l’elevació de les làmines metàl·liques (encara que siguin d’un pes lleuger) per part de la grua el 
treballador podria patir algun dany per la caiguda d’aquestes plaques o fins i tot un atrapament. Durant 
la fixació mecànica, la roba de treball de l’operari podrà quedar atrapada amb la broca de la pistola. 

   

6 Durant la fixació de les làmines metàl·liques s’utilitzen claus i grapes, si aquestes sobresurten i no 
estan ben clavades produiran el risc de punxades o talls.   

      

9 És possible la generació d’alguna martellada durant la fixació de les làmines.        
10 Es podrà produir projeccions d’elements de maquinària com ara  del perforador portàtil durant la 

fixació de les làmines.  
   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Durant la fixació de les làmines eines com el perforador portàtil podrà ocasionar risc de contacte 

elèctric.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-6-9-16 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa. 

M. Preventiva  

3 L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser 
col·locat posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

M. Preventiva  

4-6-9-16 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la 
càrrega descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada 
amb cordes. És important seguir la planificació i organització de l’obra 
durant el moviment d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de 
seguretat. 

M. Preventiva  

10 S’utilitzaran ulleres de seguretat contra propagacions durant l’ utilització 
del perforador portàtil.  

Protecció Ind.  

11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la 
broca del perforador portàtil.  

Protecció Ind.  

14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FIBROCIM ENT, PLAQUES 

ONDULADES BITUMINOSES, PLAQUES SINTÈTIQUES I PLAQUE S METÀL·LIQUES. 
  3a Fase : Sistema d’evacuació d’aigües. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

3 Possibilitat de caiguda de tubs i canals apilats per el perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació i fixació dels baixants i els canalons el treballador utilitzarà eines que podran 
produir-li cops o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

9 Per la fixació de les abraçadores s’utilitzaran claus i cargols, per tant es poden produir martellades o 
bé cops amb les eines amb les que es treballa.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Les eines com el perforador, la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   M. Preventiva  

2-4-9 Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 

Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FIBROCIM ENT, PLAQUES 

ONDULADES BITUMINOSES, PLAQUES SINTÈTIQUES I PLAQUE S METÀL·LIQUES. 
  4a Fase : Col·locació i fixació de les plaques de fibrociment. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2-7 El treballador podrà ensopegar amb les plataformes de la coberta, per tal de no xafar la làmina, o bé 
donar-s’hi un cop.   

      

3 Possible desplom de material per perímetres o obertures interiors. També es considera aquest risc per 
sobrecàrrega puntual en l’apilament de material.  

   

4-9 En la col·locació d’aquestes plaques el treballador treballarà sobre la plataforma de suport auxiliar, per 
tal de no danyar la làmina, i podrà produir-se la caiguda d’alguna de les eines que manipula o fins i tot 
produir-se alguna martellada alhora de fixar les plaques.   

      

5-11 

En l’elevació de les plaques de fibrociment per part de la grua el treballador podria patir algun dany 
per la caiguda d’aquestes plaques o fins i tot un atrapament. Fins i tot es podria produir el risc de 
caiguda d’objectes despresos des d’un operari a un altre amb la manipulació de la pistola fixadora de 
claus. Durant la fixació mecànica, la roba del treballador podrà quedar atrapada amb la broca de la 
pistola perforadora.  

   

6 Si les fixacions no estan ben clavades es produiran talls o punxades als treballadors.        
10 La utilització d’eines com el perforador portàtil o la pistola fixadora de claus podran ocasionar 

projeccions durant la seva utilització.  
      

13 En la manipulació de plaques de fibrociment el treballador podrà patir aquest risc.     
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
16 Eines com el perforador portàtil podran produir risc en el treballador per contacte elèctric.     
17* El fibrociment és un material compost per fibres o molècules que inhalades o ingestionades pel 

treballador poden provocar danys i serioses malalties.  
   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2-7 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i diferenciar entre zona de treball i 
zona d’apilament de material.  

M. Preventiva  

2-4-6-7-9-16 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 

Protecció Ind.  

3 Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 
el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 

M. Preventiva  

3 L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser col·locat 
posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

M. Preventiva  

4-6-7-9-16 Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines.  Protecció Ind.  

5-11 

Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

M. Preventiva  

5 
Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 
prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

M. Preventiva  

10 Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat.  Protecció Ind.  
11 S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca del 

perforador portàtil.  
Protecció Ind.  

13 
Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

15-16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el contacte elèctric i tèrmic.  Protecció Ind.  

17 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149. 

Protecció Ind. 
 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
*El risc 17 només existirà en les cobertes inclinades de plaques de fibrociment.  
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX IN SITU 

  3a Fase : Sistema d’evacuació d’aigües. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

3 Possibilitat de caiguda de tubs i canals apilats per el perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació i fixació dels baixants i els canalons el treballador utilitzarà eines que podran 
produir-li cops o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

9 Per la fixació de les abraçadores s’utilitzaran claus i cargols, per tant es poden produir martellades o 
bé cops amb les eines amb les que es treballa.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Les eines com el perforador, la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE. 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX IN SITU 

  4a Fase : Fixació i col·locació del panell. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell a causa d’un desordre en la zona de treball.        
3 Possibilitat de caiguda dels panells i eines apilats per el perímetre o obertures interiors.     
4 Durant la col·locació del panell sandvitx els treballadors podran rebre cops per les eines que 

manipulen o fins i tot aquestes podran caure i lesionar al propi operari.  
      

5-8 El trasllat dels panells a obra amb la torre grua podrà lesionar al treballador amb cops procedents de 
la màquina o desplom del material transportat. 

   

9 Per la fixació es pot utilitzar morter o  bé claus, per tant es poden produir martellades o bé cops amb 
les eines amb les que es treballa.  

   

11 Una mala sustentació del panell a obra podria causar un atrapament de l’operari entre les plaques.         
13 Durant la manipulació de les plaques el treballador podria rebre sobreesforç.        
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-8 

Per evitar cops o desequilibris a les persones, la càrrega descendent de la 
grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És important 
seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

M. Preventiva  

11 Els operaris hauran de portar un únic panell i sempre es col·locaran de 
dos en dos operaris o més depenen de la longitud d’aquest.   

M. Preventiva  

13 

Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de 
l’ajuda d’un altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà 
aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments 
verticals de càrregues superiors a 25 cm. 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX IN SITU 

  5a Fase : Col·locació del tapajunts. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Risc de caiguda al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.       
11 En l’encaix entre el tapajunts i la xapa del panell poden ocasionar atrapaments a les mans del operari.     
14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 
Protecció Ind.  

11 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 249                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX IN SITU 

  6a Fase : Col·locació de l’aïllament i l’última xapa. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Les làmines d’aïllant o el desordre que es pugi ocasionar en l’obra podrà afavorir a aquest tipus de 
risc.  

      
3 Possibilitat de caiguda del material utilitzat, com els panells i les eines apilades per el perímetre o 

obertures interiors.  
   

4 Durant la col·locació de la placa superior el treballador podrà patir cops amb les eines que manipula o 
fins i tot que aquestes caiguin i el lesionin.  

      

5-8 El trasllat del material a obra amb la torre grua podrà lesionar al treballador amb cops procedents de la 
màquina o desplom del material transportat. 

   

9 Durant la fixació de plaques amb aïllant entremig es poden produir cops amb eines per part del 
treballador com ara les típiques martellades.  

   

11 L’operari podria quedar atrapat entre les plaques del panell o fins i tot entre la làmina aïllant i el panell.        
13 El desenrotllament de la làmina o la manipulació de plaques podrà causar molèsties o sobreesforços 

al treballador.  
   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
17 El treballador podria inhalar les fibres procedents de l’aïllament dispersades en l’aire.    

18-27 Un contacte continu de les plaques d’aïllament sense protecció pot arribar a produir irritacions a la 
pell. 

   

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 
Protecció Ind.  

3 
Els aplegaments de rulls de material aïllant es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta 
evitant les sobrecàrregues puntuals.   

M. Preventiva  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-8 
Per evitar cops o desequilibris a les persones, la càrrega descendent de 
la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 

M. Preventiva  

11 Els operaris hauran de portar un únic panell i sempre es col·locaran de 
dos en dos operaris o més depenen de la longitud d’aquest.   

Protecció Ind.  

13 

Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de 
l’ajuda d’un altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà 
aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments 
verticals de càrregues superiors a 25 cm. 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

17 
Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s 
de l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la 
possible inhalació d’aquestes.   

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX PRE FABRICAT  

  2a Fase : Sistema d’evacuació d’aigües. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Entrebancs al mateix nivell pel desordre de la zona de treball.    

3 Possibilitat de caiguda de tubs i canals apilats per el perímetre o obertures interiors.     

4-9 Durant la col·locació i fixació dels baixants i els canalons el treballador utilitzarà eines que podran 
produir-li cops o fins i tot caure les eines i produir-li alguna lesió.  

   

9 Per la fixació de les abraçadores s’utilitzaran claus i cargols, per tant es poden produir martellades o 
bé cops amb les eines amb les que es treballa.  

      

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.       
16 Les eines com el perforador, la pistola, podran produir contactes elèctrics al operari.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   M. Preventiva  
2-4-9 Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  
16 Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles 

contactes elèctrics.  
Protecció Ind.  

16 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843.  

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS  
Coberta :  COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX PREFABRICAT  

  3a Fase : Col·locació del panell 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS P S VR 

1 Risc de caiguda des de la coberta a cota ±0,00 pel perímetre o per obertures interiors.       

2 Les làmines d’aïllant o el desordre que es pugi ocasionar en l’obra podrà afavorir a aquest tipus de 
risc.  

      

3 Possibilitat de caiguda del material utilitzat, com els panells i les eines apilades per el perímetre o 
obertures interiors.  

   

4 Durant la col·locació de la placa superior el treballador podrà patir cops amb les eines que manipula o 
fins i tot que aquestes caiguin i el lesionin.  

      

5-8 El trasllat del material a obra amb la torre grua podrà lesionar al treballador amb cops procedents de la 
màquina o desplom del material transportat. 

   

9 Durant la fixació de plaques amb aïllant entremig es poden produir cops amb eines per part del 
treballador com ara les típiques martellades.  

   

11 L’operari podria quedar atrapat entre les plaques del panell o fins i tot entre la làmina aïllant i el panell.        
13 El desenrotllament de la làmina o la manipulació de plaques podrà causar molèsties o sobreesforços 

al treballador.  
   

14 En èpoques de calor el treballador pot estar exposat a altes temperatures i radiacions solars.    
17 El treballador podria inhalar les fibres procedents de l’aïllament dispersades en l’aire.    

18-27 Un contacte continu de les plaques sense protecció pot arribar a produir irritacions a la pell.    

RISCOS MESURES CORRECTORES/CONTROLS PERIÒDICS 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1-3 Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.  Protecció Col.  
1 Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.  
Protecció Col.  

1 Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures.  Protecció Col.  

1 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de 
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355. 

Protecció Ind. 

 

1 Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt 
amb l’absorbidor. 

Protecció Ind.  

2 Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.  M. Preventiva  
2-4-9-18-27 Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, marcatge CE 
Protecció Ind.  

3 
Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 
metres en el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona 
d’apilament segura i fixa.  

M. Preventiva  

4-9-18-27 Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.  Protecció Ind.  

5-8 
Per evitar cops o desequilibris a les persones, la càrrega descendent de 
la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 

M. Preventiva  

11 Els operaris hauran de portar un únic panell i sempre es col·locaran de 
dos en dos operaris o més depenen de la longitud d’aquest.   

Protecció Ind.  

13 

Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de 
l’ajuda d’un altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà 
aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments 
verticals de càrregues superiors a 25 cm. 

M. Preventiva  

13 Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  Protecció Ind.   
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. Protecció Ind.  

17 
Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s 
de l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la 
possible inhalació d’aquestes.   

Protecció Ind.  

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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Capítol V.  Identificació i anàlisi de riscos en ma nteniment 
de cobertes.  

El manteniment en les cobertes pot ser degut a molts factors. Prèviament, en el capítol III, 
s’ha agrupat entre la degradació o l’ús de la coberta, ja que cadascuna d’elles poden 
ocasionar diverses patologies. 

En aquest capítol s’enfocarà des d’una visió global per tal d’intentar abastir tota la seguretat 
en el manteniment, tractant d’evitar cada risc i intentant proposar les mesures de protecció 
adients.  

Considerem innecessari parlar de les patologies presentades en cada tipus de coberta per 
falta de manteniment, ja que aquest apartat tracta de la seguretat en sí en els processos de 
manteniment. Aquesta seguretat, enfocada al treballador quan actuï en el manteniment, no 
discreparà gaire entre un procés o un altre.   

Per tant, tractarem cada risc amb la seva mesura corresponent d’una forma global per a tots 
els tipus de processos de manteniment. El que farem serà una agrupació entre cobertes 
planes i cobertes inclinades ja que la diferència de geometria d’aquestes farà que la 
severitat del mateix risc variï.  

1.- Identificació de riscos generals en cobertes planes . 

Les cobertes planes han de mantenir-se netes i sense herbes, especialment les boneres, 
canals i careners. S’ha de procurar no caminar per sobre de les cobertes planes no 
transitables. Sempre que sigui indispensable trepitjar-les es tindrà molt de compte de no 
produir desperfectes. Es preferible no col·locar jardineres prop dels desaigües o bé que 
estiguin elevades del terra per permetre el pas d’aigua. Aquesta coberta sols s’ha d’utilitzar 
per l’ús que ha estat projectada. En aquest sentit, s’ha d’evitar l’emmagatzematge de 
materials, l’abocament de productes químics agressius, com els olis, dissolvents o lleixius. 

En el cas d’una coberta de grava, aquesta evita el deteriorament de l’aïllament tèrmic pels 
rajos ultraviolats del sol. Els treballs de reparació es realitzaran sempre sense que la grava 
retirada sobrecarregui l’estructura. Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat, per 
tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat que pugui afectar. Si apareixen s’haurà de 
contactar amb un tècnic especialitzat.  

Els treballs de reparació es realitzaran sempre retirant la part danyada per no sobrecarregar 
l’estructura.  

AVALUACIÓ: 
 
1.- Caigudes d’operaris a diferent nivell per desplom de l’estructura que s’està mantenint o 

per la manca de seguretat establerta en la reparació de manteniment en cada operari.  
2.- Caigudes de persones al mateix nivell per apilament de materials o eines, i per un 

desordre de la zona de treball.  
4.- Caiguda d’objectes per manipulació d’eines sobre el treballador que les manipula.  
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5.- Caiguda d’objectes despresos sobre un treballador aliè a la manipulació de l’objecte o 
eina.  

6.- Trepitjades sobre objectes que pugin produir punxades o talls al treballador.   
9.- El treballador es pot lesionar amb les pròpies eines o materials que estigui utilitzant. 
10.- Accidents causats per la projecció de partícules sobre el treballador procedents d’una 

màquina o eines.  
13.- Accidents causats per moviments mal realitzats en els elements de cobertura que 

poden originar un sobreesforç al treballador. 
14.-Els treballadors que realitzin treballs de manteniment en cobertes planes poden estar 

exposats a condicions ambientals extremes.  
15.- En la utilització de soldadures, o tant líquids com sòlids amb temperatures extremes, es 

podran produir contactes tèrmics perjudicials pels treballadors. 
16.- El contacte elèctric es produirà quan s’utilitzin màquines les quals s’alimenten amb 

electricitat, o antenes i parabòliques que puguin trobar-se a la coberta.  
17.- Durant la demolició o manipulació de capes interiors el treballador podria inhalar o 

ingerir substàncies nocives per la salut.  
18.- Quan s’utilitzin materials dotats de substàncies càustiques o corrosives per al 

manteniment de les capes interiors de la coberta el treballador podrà patir lesions 
externes a la pell.  

19.- En el cas d’utilització de soldadures elèctriques, durant l’ús d’aquestes, l’operari podria 
estar exposat a radiacions. 

20.- Si en comptes de soldadures elèctriques es fessin servir soldadures amb bufador de 
butà el treballador podria tenir el risc de patir una explosió a causa de l’ona expansiva 
que faria el bufador en contacte amb la bombona de butà.  

22.- En l’anàlisi i manteniment de les capes interiors l’operari podria patir mossegades, 
picades o agressions causades pels éssers vius que poden trobar-se en l’interior 
d’aquestes capes.  

27.- En l’ utilització del morter o elements químics per algun tipus de reparació, si no existeix 
protecció, el treballador podrà patir lesions dèrmiques i a la llarga malalties a la pell.  

 
1.1- Equips de protecció individual:  

RISCOS DESCRIPCIÓ  

D’obligat 
compliment 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

D’obligat 
compliment 

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340.  

1 Sistema composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixes, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d’ajust, element dorsal d’enganxament d’arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tips absorbent d’energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I 
UNE-EN 355. 

4-6-18-22-
27 

Parella de guants de protecció contra risc mecànics comuns de construcció, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420.  

4-6-9-18-
22-27 

Parella de botes de seguretat, com són les botes de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, amb marcatge CE. 

10-19 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l’entelament, homologades segons UNE-
EN 167 I UNE-EN 168. 
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10-19 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN149.  

13 Faixa de protecció dorsolumbar.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

15-16 Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i 
roba resistent al foc.   

15-16 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, tensió màxima 
500V, homologats segons UNE-EN 420. 

15-16 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant de turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,sense ferramenta 
metàl·lica amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843.  

17 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140. 
 
 
 
1.2- Sistemes de protecció col·lectiva:  

 

RISCOS DESCRIPCIÓ  

1 Cable fiador pel cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs.  

4-5 Marquesina de protecció en voladís de 3 metres amb perfils d’acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 
l’extrem de 30º.  

 

 
1.3 Mesures preventives:  

 

RISCOS DESCRIPCIÓ  

1 Revisió i manteniment periòdic dels sistemes de protecció col·lectiva. 
1 Adoptar un personal qualifica per a treballs en alçada. 
1 Assegurar les escales de mà. 
2 Mantenir en ordre i neteja la zona de treball.  
2 Preparació o manteniment de les superfícies de treball.  
2 Organització de les zones d’emmagatzematge.  
4 Utilització de plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes 

inclinades. 
10 Evitar processos de tallat en la coberta.  
13 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza.  
16 Connexions i cablejats provisionals de la instal·lació elèctrica de l’obra amb 

sistema de protecció integrat.  
16 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos. 
16 Formació i habilitació específica per cada eina.  

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 
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16 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 
20 S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a 

obra així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
20 La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat.  
20 Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció.  

 

 

2.- Identificació de riscos generals en cobertes inclinades . 

Les cobertes inclinades seran accessibles només per la seva conservació. El personal  anirà 
lligat amb un arnès de seguretat que es subjectarà a dos ganxos de servei o a punts fixes de 
la coberta. Tampoc es poden utilitzar com a punts d’ancoratge els tensors, les baranes 
metàl·liques o  d’obra, ni conductes d’evacuació de fums existents, a excepció de què un 
tècnic especialitzat ho autoritzi. És recomanable que els operaris portin sabates amb sola 
tova i antilliscant. 

No es caminarà sobre les cobertes si estan mullades. Si en la coberta s’instal·len noves 
antenes, equips d’aire condicionat o aparells que necessitin estar fixats, la subjecció no 
podrà afectar a la impermeabilització. Si aquestes noves instal·lacions necessiten un 
manteniment periòdic s’haurà de preveure entorn les proteccions adequades.  

En el cas de cobertes inclinades de plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici 
s’evitarà donar cops que pugin provocar trencaments a les plaques. Si la superfície comença 
a ennegrir i a erosionar es convenient la comunicació immediata a un tècnic responsable del 
manteniment.  

AVALUACIÓ: 
 
1.- Caigudes d’operaris a diferent nivell per desplom de l’estructura que s’està mantenint o 

per la manca de seguretat establerta en la reparació de manteniment en cada operari.  
2.- Caigudes de persones al mateix nivell per apilament de materials o eines, i per un 

desordre de la zona de treball.  
3.- Caigudes d’objectes per desplom si es produeixen trencaments dels diferents tipus de 

cobertura en cobertes inclinades durant els processos de manteniment.  
4.- Caiguda d’objectes per manipulació d’eines sobre el treballador que les manipula.  
5.- Caiguda d’objectes o eines despresos sobre un treballador aliè a la manipulació dels 

propis.  
6.- Trepitjades sobre els tipus de cobertura o objectes que puguin lesionar als treballadors.  
9.- El treballador es pot lesionar amb les pròpies eines o materials que estigui utilitzant en 

els processos de manteniment.   
10.- Accidents causats per la projecció de partícules sobre el treballador procedents d’una 

màquina o eines.  
13.- Accidents causats per moviments mal realitzats en els elements de cobertura que 

poden originar un sobreesforç al treballador. 

Font: Elaboració pròpia 
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14.-Els treballadors que realitzin treballs de manteniment en cobertes inclinades poden estar 
exposats a condicions ambientals extremes.  

15.- En l’ utilització de soldadures, o tant líquids com sòlids amb temperatures extremes, es 
podran produir contactes tèrmics perjudicials pels treballadors.  

16.- El contacte elèctric es produirà quan s’utilitzin màquines les quals s’alimenten amb 
electricitat, o antenes i parabòliques que puguin trobar-se a la coberta.  

17.- Durant la demolició o manipulació de capes interiors el treballador podria inhalar o 
ingerir substàncies nocives per la salut.  

18.- Quan s’utilitzin materials dotats de substàncies càustiques o corrosives per al 
manteniment de les capes interiors de la coberta el treballador podrà patir lesions 
externes a la pell.  

19.- En el cas d’utilització de soldadures elèctriques, durant l’ús d’aquestes, l’operari podria 
estar exposat a radiacions. 

20.- Si en comptes de soldadures elèctriques es fessin servir soldadures amb bufador de 
butà el treballador podria tenir el risc de patir una explosió a causa de l’ona expansiva 
que faria el bufador en contacte amb la bombona de butà.  

22.- En l’anàlisi i manteniment de les capes interiors l’operari podria patir mossegades, 
picades o agressions causades pels éssers vius que poden trobar-se en l’interior 
d’aquestes capes.  

27.- En l’ utilització del morter o elements químics per algun tipus de reparació, si no existeix 
protecció, el treballador podrà patir lesions dèrmiques i a la llarga malalties a la pell.  

 
 

2.1- Equips de protecció individual:  

 

RISCOS DESCRIPCIÓ  

D’obligat 
compliment 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

D’obligat 
compliment 

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340.  

1-2 Sistema composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixes, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d’ajust, element dorsal d’enganxament d’arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tips absorbent d’energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I 
UNE-EN 355. 

4-6-18-22-
27 

Parella de guants de protecció contra risc mecànics comuns de construcció, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420.  

4-6-9-18-
22-27 

Parella de botes de seguretat, com són les botes de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, amb marcatge CE. 

10-19 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l’entelament, homologades segons UNE-
EN 167 I UNE-EN 168. 

10-19 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN149.  

13 Faixa de protecció dorsolumbar.  
14 Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
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15-16 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, tensió màxima 
500V, homologats segons UNE-EN 420. 

15-16 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant de turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,sense ferramenta 
metàl·lica amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843.  

17 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140. 
 
 

2.2- Sistemes de protecció col·lectiva:  

RISCOS DESCRIPCIÓ  

1-2 Cable fiador pel cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs.  

3-4-5 Marquesina de protecció en voladís de 3 metres amb perfils d’acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 
l’extrem de 30º.  

 

2.3 Mesures preventives:  

RISCOS DESCRIPCIÓ 

1 Revisió i manteniment periòdic dels sistemes de protecció col·lectiva. 
1 Adoptar un personal qualifica per a treballs en alçada. 
1 Assegurar les escales de mà. 
2 Mantenir en ordre i neteja la zona de treball.  
2 Preparació o manteniment de les superfícies de treball.  
2 Organització de les zones d’emmagatzematge.  
2 Treballar en superfícies rugoses i que no siguin lliscants.  
4 Utilització de plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes 

inclinades. 
10 Evitar processos de tallat en la coberta.  
13 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza.  
14 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40km/h 
16 Connexions i cablejats provisionals de la instal·lació elèctrica de l’obra amb 

sistema de protecció integrat.  
16 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos. 
16 Formació i habilitació específica per cada eina.  
16 Realitzar els treballs sobre superfícies seques. 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 
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Capítol VI.  Manual de seguretat 

Abans de repassar tots els equips de seguretat i mitjans auxiliars utilitzats en obres 
d’execució de cobertes, fem un breu repàs alguns dels extrets dels diferents Decrets on es 
referèncien les conseqüents exigències. 

 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trab ajo. 

 

Anexo I:  Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo 

2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas 

1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 
ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

a. 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales 
comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 
2,5 metros. 

b. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 
c. 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

2. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será 
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de 
seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el 
espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos 
necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional 
suficiente en las proximidades del puesto de trabajo. 

3. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de 
los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y 
contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la 
medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados 
puedan acceder a dichas zonas. 

4. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de 
objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente 
señalizadas. 

8. Escalas fijas 

1. La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima 
entre peldaños de 30 centímetros. 

2. En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más 
próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia 
mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de  
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16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la 
escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se 
desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral 
de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se 
tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

4. Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a 
partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria 
en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya 
proporcionen dicha protección. 

5. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán 
plataformas de descanso cada 9 metros o fracción. 

Anexo II:  Orden, limpieza y mantenimiento 

1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 
instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 
características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 
limpieza y mantenimiento. 
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes 
o contaminar el ambiente de trabajo. 

3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de 
riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin 
en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 
satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 
deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea 
necesario para la salud de los trabajadores. 

En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control 
de su funcionamiento. 
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REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajador es de equipos de protección 
individual. BOE núm. 140 de 12 de junio  

Artículo 7. Utilización y mantenimiento de los equi pos de protección individual 

1. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán 
efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Salvo en casos 
particulares excepcionales, los equipos de protección individual solo podrán utilizarse 
para los usos previstos. 

 

2. Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en 
lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en 
función de: 

a. La gravedad del riesgo. 
b. El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
c. Las condiciones del puesto de trabajo. 
d. Las prestaciones del propio equipo. 
e. Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 

podido evitarse. 

3. Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso 
personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias 
personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún 
problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

Artículo 8. Obligaciones en materia de información y formación 

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores 
y los representantes de los trabajadores reciban formación y sean informados sobre 
las medidas que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 

2. El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, 
de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones 
en las que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones 
preferentemente por escrito sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 
El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el 
fabricante estarán a disposición de los trabajadores. 
La información a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser comprensible 
para los trabajadores. 

3. El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de 
entrenamiento para la utilización de equipos de protección individual, especialmente 
cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos de protección 
individual que por su especial complejidad así lo haga necesario. 
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Artículo 10. Obligaciones de los trabajadores 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su 
formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

a. Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 
b. Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar 

indicado para ello. 

 

c. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía 
o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, 
pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

 

 

 

 

1.- Equips auxiliars  

1.1.- Bastides  

Les bastides han d’instal·lar-se  forçant les unions acuradament. Generalment les de metall 
tenen més facilitat de muntatge i trasllat.  

La reglamentació estipula que la bastida ha de suportar quatre vegades la càrrega màxima 
prevista.  

En bastides superiors a 2 m d’altura s’ha d’instal·lar “quitamiedos” de doble barra amb 
“rodapié” en els costats oberts. La barra superior de la barana estarà a 105 cm i la distància 
màxima entre l’edifici i la bastida ha de ser de 25 cm. 

Si la bastida té més de 3 m d’alt o una base poc segura és recomanable subjectar-la a la 
paret més pròxima. Tot i això s’ha d’anar comprovant la reglamentació ja que aquesta és 
variant.  

Gràcies al muntatge d’aquest element auxiliar s’evita el risc de caigudes de persones o 
material i alhora facilita els treballs a altes altures. 

D’altra banda, s’ha de considerar que durant la seva execució poden produir-se riscos 
importants com són: 

Riscos més comuns: 

- La caiguda de persones o material 

- El bolcament de bastides.  

Normes de seguretat: 
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Per a preveure incidents durant la col·locació d’aquests en descriurem alguns aspectes: 

- Recolzar les bastides en superfícies resistents i anivellades. Sobre terreny tou i 
recolzats en daus de fusta que reparteixin els esforços o sobre perfils metàl·lics UPN.  

- Assegurar la bastida per la part superior a la coberta amb un tub guia o un lligam 
suficient.  

- Si la bastida funciona amb rodament, s’ha de frenar una vegada situat amb l’ajuda 
d’eixos d’ancoratge.  

- El nivell de les rodes i cada pocs mòduls s’ha de muntar una barra rigiditzadora per 
donar una consistència major a la bastida.  

- La plataforma tindrà una amplada mínima de 60 cm.  

- No està permès el moviment de la bastida amb operaris treballant sobre ella.  

- Tota bastida ha d’estar separada 3 metres dels cables de baixa tensió i 5 metres dels 
d’alta tensió.  

- La distància entre la plataforma i la paret serà de 25 cm per tal d’evitar caigudes per 
l’interior de la bastida.  

Elements principals : 

Com a principi fonamental i en benefici de la màxima eficàcia en matèria de seguretat , és 
necessari un bon coneixement dels diferents elements que constitueixen una bastida i les 
funcions de cadascuna, des del punt de vista de la seguretat. 

 

 

Components principals  
01- Marc estàndard (2,0 m) 
02- Base regulable 
03- Barana doble 
04- Barana lateral doble 
05- Marc de coronació lateral 
06- Pal de  suport de barana 
07- Diagonal 
08- Rodapeu lateral 
09- Rodapeu frontal 
10- Mènsula (+ diagonal de reforç) 
11- Plataformes d’acer 
12- Plataformes amb escaleta 
13- Ancoratge a mur 
 

Figura 6.1: LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,         

Il·lustració representativa dels components d’una bastida tubular. 
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Figura 6.2: LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,         

Elements per a eleaboració d’una bastida tubular. 

Figura 6.3: LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,         

Elements de protecció en una bastida. 



264               Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 

                   Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 

També existeixen tota una sèrie de peces complementaries que segons el seu ús o 
característiques de la bastida, es considera  que poden ser necessàries per augmentar els 
nivells de seguretat, si les circumstàncies ho requereixen. 

Tals elements addicionals són, per exemple:  

 

   

Proteccions col·lectives dins la bastida: 
Segons la llei  Prevenció de Riscos Laborals, i el que  indica la HD-1.000, es farà necessari 

de la col·locació de doble barana i rodapeu en altures de treball majors a 2 metres des del 

nivell del terreny. 

El rodapeu protegeix fins a una altura de 15cm des de la plataforma de treball i la primera 

barana es col·loca a 50cm, i la segona a 1m. 

Figura 6.4 LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,              

Barana inferiror d’una sola peça. Utilitzada en reparacions de cobertes 

per eliminar qualsevol forat. 

 

Figura 6.5 LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,                

Merquesina de protecció de caiguda d’objctes en zona de vianants. 
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Disposició dels ancoratges de bastida: 

Són elements destinats a absorbir i transmetre al 
parament o a la façana  totes les càrregues 
horitzontals. Un exemple seria el vent. 

Actualment podem parlar de dos tipus: 

• Ancoratge per estampació a finestres i balconeres. 

• Ancoratge mitjançant tacs expansibles. 

 

 

 

 

Ancoratge per estampació a finestres i balconeres: 

- En aquest cas,  es realitzen per 

estampació, utilitzant les bases regulables com a cargol  per forçar pressió al 

tub que a la vegada s’uneix amb la bastida mitjançant un segon tub. La base 

es col·loca als extrems del segon tub, i en contacte amb el parament es 

col·loquen tacs de fusta. 

 

 

 

Figura 6.6 LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,             

Esquematització de barana de bastia. proteccions col·lectiva. 

Figura 6.7 LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,         

Esquema d’accions que intervenen el l’estructura de 

bastides. 
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Ancoratge per tacs expansibles: 

- Aquests ancoratges utilitzen tacs de plàstic o metàl·lics d’alta resistència. La 

tècnica consisteix en introduir amb perforador els tacs en les parts solides del 

parament, forjats, pilars,etc.  En l’extrem lliure del tac porta incorporada una 

vareta o cargol que en el seu extrem té una anella que enllaça amb la peça 

específica de la bastida (tub d’amarratge) on dins d’aquesta el tac 

s’expandeix a l’interior del mur. 

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 LAYHER, procedimientos de 

seguridad S.A,2007,      

Ancoratge a finesta 

 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 267                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equips de protecció individual per bastides: 

Els equips de protecció individual (EPI´s) Tal 

com indica el R.D. 773/1997 relatiu a la 

utilització d’equips de protecció individual, es 

representen a continuació els equips 

obligatoris per al  muntatge de bastides. 

Si el treball de muntatge es realitza pròxim a 

activitats de soldatge o presència d’ambients 

pol·luents o gasosos , serà necessari 

proteccions addicionals: 

1. Protecció de cap Casc 

2. Protecció de mans: Guants de seguretat 

3. Protecció caigudes : Arnés de seguretat 

4. Protecció de peus: Botes amb puntera 

metàl·lica 

5. Protecció d’ulls: Ulleres de protecció.  

6. Protecció de orelles: Taps, orelleres.  

7. Protecció de les vies respiratòries: Mascaretes, filtres.  

 

Figura 6.9 LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,      

Tacs expansius i tubulars d’ancoratge a façana. 

 

Figura 6.10 LAYHER, procedimientos de seguridad S.A,2007,      

Esquema de tots als EPI’s per al muntatge de Baslides. 
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1.2.- Moviment de càrregues.  

Aquesta operació es realitzarà en tots els tipus de cobertes, ja que els materials que arriben 
a l’obra s’han d’elevar i descarregar fins a la zona de treball (coberta) , per tant el moviment 
de càrregues serà un dels aspectes a controlar: 

Riscos més comuns: 

- Cops i atrapaments amb la càrrega i les eslingues. 

- Caiguda de la càrrega sobre persones. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

Normes de seguretat: 

- Utilitzar guants de cuir. 

- Utilitzar eslingues adequades al pes de la càrrega.  

- El ganxo de subjecció tindrà un dispositiu de seguretat. Les eslingues o 
cables estaran en bon estat sense fils descosits o deformacions. 

- Està explícitament prohibit viatjar sobre de les càrregues. 

- No romandre sota la càrrega en el seu descens. 

- Apartar les mans per a que no siguin atrapades per les eslingues i allunyar-se 
a un lloc segur per no ser colpejat per la càrrega o llençat al buit (no situar-se 
en la línia de coberta) 

- Els moviments de la grua es faran lentament, evitant tota arrancada o parada 
brusca, en sentit vertical sense balancejar la càrrega i sense escombrar les 
zones transitades. 

2.- Proteccions col·lectives  

2.1- Xarxes  

Les xarxes estan concebudes per impedir la caiguda lliure de més de 6m ja que el centre de 
gravetat de l’esser humà està a un metre del terra.  D’aquesta manera la xarxa ha d’estar 
com a màxim a 7 metres per sota aquest centre de gravetat. 

Estan formades per un  material d’alta tenacitat i de malla quadrada o en rombe de 60 a 
100mm d’amplada. La resistència de la xarxa ha de poder suportar la caiguda de persones; 
però també s’exigeix una flexibilitat suficient per no malferir a la persona quan cau.  

Las xarxes utilitzades en cobertes acostumen a ser les tipus forca i les horitzontals són per 
evitar caigudes en els forats dels forjats. 
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Les xarxes de forca es fixen sobre suport metàl·lic i només limiten la caiguda en la planta 
coberta, en la planta inferior la impedeixen. 

L’ancoratge de les tipus forca està format per un suport vertical amb braç horitzontal de 
12mm mínim i d’acer . El braç vertical es fixa a uns caixetins ja previstos en el forjat de 
coberta al formigonar. 

La part inferior de la xarxa es fixarà als ancoratges ja deixats en el forjat al formigonar. La 
separació d’aquests serà de 1 m aproximadament.   

Les horitzontals es fixen sota les estructures metàl·liques (en el cas de construcció 
d’encavallades o taulons ) i per sota de les zones de treballs en altures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normes de seguretat: 

- Es revisaran i netejaran periòdicament els objectes i material que hagin 
caigut. 

- Les xarxes amb ruptures es repararan o eliminaran. Manteniment verificat. 

- S’emmagatzemaran en llocs poc humits. 

- S’evitarà l’exposició de treballs relacionats amb el soldatge a prop de les 
xarxes.  

- Els pescants de les xarxes tipus forca hauran de : 

  . Es col·locaran a 5 m d’extrem a extrem. 

  . S’instal·laran perpendiculars a la façana. 

  . En les cantonades es col·locaran dos pescants en esquadra. 

  . L’ancoratge al forjat es realitza mitjançant forquilles embotides en el 
    formigó, pròximes a la línia de forjat o amb passadors. 

 Figura 6.11 http://www.construmatica.com,2010.   

Xarxes tipus forca I horitzontals. 
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  . Les xarxes es col·loquen el més elevat possible dels pescants. Ha de 
     rebassar un metre mínim, la altura de la planta de treball. 

2.2- Passarel·les d’accés  

Les passarel·les han de complir els requisits que les plataformes de treball. Normalment són 
de fusta o acer, d’amplada mínima de 60 cm i de material uniforme.  

Riscos més comuns: 

- La caiguda de persones o material de igual o diferent nivell 

- Ruptura de la passarel·la. 

Normes de seguretat: 

- Amplada mínima de 60 cm de material uniforme.  

- Sempre que superin els 2 metres 
d’altura hauran d’estar previstes 
de baranes en cadascun dels dos 
costats i aquestes amb una altura 
mínima de 90 cm, passamans,  un 
llistó a l’entremig i rodapeus de 15 
cm mínim. 

- S’ha d’evitar l’acumulació de 
material i eines sobre les 
passarel·les.  

- Han d’estar fixades a l’estructura 
amb ganxos i disposaran de 
taulons transversals en la cara inferior per impedir desplaçaments d’aquesta.  

2.3.- Baranes perimetrals  

És un sistema de protecció col·lectiva que evita riscos de caiguda tant de persones com 
d’objectes i serà d’ús obligatori per altures superiors a 2m: 

Normes de seguretat: 

- Altura mínima de 90 cm amb llistó entremig i rodapeu de 15 cm. 

- Material rígid i sòlid. No s’utilitzaran com a baranes les cordes, cadenes, 
cintes o altres elements de senyalització.  

- S’hauran de muntar subjectes al forjat en les obertures de : escales sense 
construir , rampes d’escala, forats per a l’elevació de material, forats 

Figura 6.12 : CYPE ingenieros S.A,2010                       

Passarel·la amb barana perimetral,rodapeu i entremig. 

 



     Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes 271                        

     Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern  

  

 

 

 

d’ascensor, balconeres, forats d’instal·lacions,  patis veïnals, façanes i 
cobertes sense tancament o acabats. 

- Durant el muntatge d’aquestes serà 
necessari cinturó de seguretat fixat a 
línies de vida o punts fixes, si la 
perillositat ho exigeix. 

- Els muntants es separen 2,5 m 
aproximadament, i si algun tram es 
desmunta, reparar-lo immediatament. 

 

 

 

3.- Eines manuals  

3.1- Perforador o roscadora.  

 Format per un motor elèctric que acciona la broca. S’utilitza per fer perforacions en diferents 
materials i superfícies. 

Riscos més comuns: 

- Contacte amb l’energia elèctrica. 

- Atrapamens amb la broca. 

- Erosions a les mans. 

- Talls. 

- Cops per fragments en el cos. 

Normes de seguretat: 

- Utilitzar ulleres i casc per evitar la projecció de encenalls, sobretot si es 
treballa per sobre l’ombro.  

- Utilitzar broques ben afilades i de diàmetre precís. Escollir la broca adequada 
al material a perforar i també perforar a velocitat adient. 

- Està expressament prohibit el funcionament del perforador quan aquest no 
s’està utilitzant i també que continuï connectat a la corrent. 

- No es realitzarà la perforació amb una sola maniobra, s’exigeix una 
seqüència: 

 

 

Figura 6.13 : Manual de segurirad i salud laboral,1998                       

Baranes perimetrals amb esquema de col·locació 

muntants. 

Figura 6.14 : http://www.bricotodo.com,2010                       

Perforador. 
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  1. Marcar amb el punter el punt a perforar. 

  2. Aplicar la broca i fixar-la. 

  3. Perforar. 

3.2- Fixadora de claus.  

S’utilitza per fixar peces de diferents mides amb claus, perns,etc. sobre formigó , pedra o 
altres, a través d’energia subministrada  per una càrrega explosiva o aire comprimit. 

Riscos més comuns: 

- Derivats d’alt nivell sonor de dispar per 
al que la maneja i per les persones de 
l’entorn. 

- Dispar a tercers per total creuament 
del clau de l’element a rebre el dispar. 

- Partícules  projectades. 

Normes de seguretat: 

- Utilitzar sempre casc i ulleres de seguretat com a mesura preventiva i 
protectors auditius.  

- Es prohibeix la utilització d’una pistola sense protectors i/o dispositius de 
seguretat al dispa. No es provarà mai la pistola al buit. 

- Està expressament prohibit el funcionament del perforador quan aquest no 
s’està utilitzant i també que continuï connectat a la corrent. 

- Recolzar sempre la pistola sobre la superfície a fixar. No realitzar dispars 
inclinats. 

- Seguir les normes de seguretat del fabricant per manipular els cartutxos 
perquè no explotin. 

- La zona de treball ha d’estar prèviament senyalitzada amb senyal de perill i 
llegenda de  :<<perill, pistola fixadora de claus>>. També s’assegurarà la 
zona abans de disparar, inclús la zona del darrera de la superfície a perforar. 

- Mai es dispararà en zones amb presència de vapors inflamables o explosius. 

 

 

 

 

Figura 6.15 : http://www.bricotodo.com,2010                       

Fixadora de claus. 
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3.3- Bufador .  

Consisteix en la combustió de gas acetilènic, propà o butà amb oxigen. En el procés de 
soldadura intervenen els manoreductors, el bufador, les vàlvules antiretorn i les manegues. 

Riscos més comuns: 

- Incendi o explosió. 

- Cremades per salpicades del material a soldar. 

- Projecció de partícules a diferents parts del cos. 

- Exposició a fums i gasos del soldatge. 

- Exposició a radiacions UV visible i IR nocives pels ulls, 
procedents de bufador i el metall incandescent de l’arc 
de soldatge. Les radiacions infraroges també són 
importants i poden ocasionar cataractes a l’operari. 

Normes de seguretat: 

- Es prohibeix mantenir les botelles de gas liquat al sol ni en posició horitzontal.  

- S’ha d’evitar que les espurnes produïdes pel bufador arribin a contactar amb 
botelles de gas liquat . 

- Mai deixar penjar el bufador sobre les botelles de gas, tampoc si aquest està 
apagat. 

- Netejar periòdicament les manegues amb una agulla de llautó , la brutícia 
acumulada facilita el retorn de la flama. 

- Utilitzar guants de treball i roba adequada. 

- Utilitzar llances de soldatge llargues, per evitar que l’operari doblegui 
l’esquena. 

- Tenir sempre extintors a l’abast i desplaçar-los a mesura que avancen les 
obres. 

- Per focalitzar les pèrdues de gas,utilitzar aigua sabonosa, mai amb una flama. 

 

 

 

 
Figura 6.16 : www.hondaquilmes.com,2010                       

Pipeta de bufador de butàr. 
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3.4- Soldatge elèctric  

La fusió del metall de les peces a soldar s’obté del calor alliberat de l’arc voltaic , el qual 
genera temperatures de més de 3.500 ºC  

Riscos més comuns: 

- Radiacions i cremades 

- Electrocució 

- Incendi i explosió. 

- Projeccions als ulls. 

- Risc higiènic. 

Normes de seguretat: 

- Utilitzar guants de cuir amb costures interiors , pantalla protectora amb vidre 
absorbent i/o ulleres per evitar projeccions del picat i raspallat de l’escòria. 

- Evitar respirar els fums del soldatge , s’ha d’intentar tenir la zona ventilada. 

- Cables i empalmes en bon estat. No estirar d’aquests mentre s’està 
desplaçant. 

- No s’admeten grups de soldatge sense posta a terra , amb els borns 
descoberts, o els aïllants dels borns deteriorats. 

- Guardar el porta-electrodes o la pinça sobre un material aïllant o penjada 
sobre una corda de cànem. 

- Tenir sempre a prop un extintor. 

- Interrompre els treballs en dies de pluja , desconnectant els aparells i tapant-
los. 

- Connectar el cable de massa el més pròxim possible al punt de soldatge, 
utilitzar una mordassa en bon estat, així com les connexions de massa o 
pinça conformes. 

 

 

 

 
Figura 6.17 : www.hondaquilmes.com,2010                       

Pipeta de bufador elèctric. 
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3.5- Radial.  

Riscos més comuns: 

- Talls. 

- Cops i Cremades. 

- Partícules  projectades. 

 

- Contactes elèctrics. 

- Aspiració pols i partícules. 

- Exposició a soroll. 

Normes de seguretat: 

- Estaran protegides a contactes elèctrics indirectes amb doble aïllament.  

- No  s’excedirà de la velocitat de rotació indicada en la mola. 

- El diàmetre de la mola serà adequat a la potència i característiques de la 
màquina. 

- Situar la empunyadura lateral en funció del treball a realitzar. 

- Utilitzar ulleres i guants per a treballs usuals. Protectors auditius segons el 
treball a realitzar. 

- Subjectar de fermament l’eina amb les mans, cuidant que al final del tall no 
ens colpegi el disc. Evitar el vibrat quan es tallin xapes. 

- La trossejadora tindrà muntat sempre el protector de disc. 

- L’operari treballarà agafant-la amb les dues mans , amb els peus separats i 
ben recolzats i amb posició còmode. 

 

 

 

 

Figura 6.18 : http://www.bricotodo.com,2010          

Radial manual. 
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4.- Maquinaria d’obra  

4.1- Muntacàrregues i cistelles  

Riscos més comuns: 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Caiguda de càrrega i/o màquina 

- Atrapaments amb mecanismes interns 
de la màquina. 

- Contactes elèctrics. 

Normes de seguretat: 

- Abans de la seva primera 
utilització, el responsable a 
peu d’obra efectuarà un 
reconeixement de cadascun 
dels elements que la 
composen. El control es farà 
a 20 cm del terra. 

 

- El maquinista utilitzarà un cinturó de seguretat fixat a un punt fort de l’obra. 

- Assegurar-se de no transportar més del màxim admissible per màquina. 

- En el descens utilitzar el motor, no deixar caure a pes. 

- El muntacàrregues estarà dotat de baranes perimetrals, limitador de 
recorregut, ganxo o dispositiu de seguretat, carcassa protectora i posta a 
terra. 

4.2- Serra de disc de taula  

Normalment s’utilitza per tallar fusta i per 
treballadors inexperts, que desconeixen els 
riscos i perills derivats d’un ús inadequat. 

Composta per una taula fixa amb una ranura en  
el taulell pel pas del disc, un motor i un eix 
porta eines. La transmissió pot ser amb 
corretges o directament engranat amb el disc. 

 

 

Figura 6.19 : www.directindustry.es,2010                       

Muntacàrregues amb cistella de reixa 
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Riscos més comuns: 

- Contacte amb el dentat del disc en moviment tant per sobre com per sota de la taula. 

- Retrocés i projecció del material a talla. 

- Projecció del disc o part d’aquest. 

- Contacte elèctric. 

Normes de seguretat: 

- Utilitzar ulleres per evitar projeccions, restes del tall, encenalls,etc. 

- Situar la taula en un lloc ampli,segur i il·luminat. Anivellar i calçar la taula. 

- No es permet utilitzar la taula de serra circular amb algun dels protectors 
sense muntar o inutilitzats. 

- Utilitzar empenyedors al maniobrar peces petites o primes. 

- Treballar mantenint les mans apartades de la serra i amb els polzes recollits. 

- Ajustar la màquina amb el motor parat. Desendollar-la abans de canviar la 
serra i en el seu manteniment.  

- La posta a terra de la taula es farà a través del quadre elèctric en combinació 
amb el diferencial. No anular el neutre del cable elèctric.  

- Muntar el disc perpendicular a l’eix, ha de girar ben equilibrat i s’ha de provar 
prèviament al buit.  

- No s’utilitzarà cap disc oxidat, esquerdat o amb dents trencades.   

4.3- Vibrador  

Es requereix en les operacions i 
fases d’obra on s’utilitzi formigó i 
aquest s’hagi de compactar. 

Està previst d’accessoris per la 
immersió o pel recolzament sobre 
ferros, encofrats de bigues o 
pilastres.  

 

 

Figura 6.20 www.cepego.com, 2009          

Serra de disc amb carcassa protecora 
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Riscos més comuns: 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Projecció de lletada i taques. 

- Electrocució. 

Normes de seguretat: 

- Ens assegurarem que l’operari coneix bé la màquina i en fa un ús apropiat. 

- S’avisarà de qualsevol averia, ja que la corrent elèctrica no avisa.  

- No es deixarà funcionar al buit, ni es mourà estirant dels cables.  

- Si s’utilitza plataforma de treball haurà de tenir escala d’accés i baranes de 
0,90 m.  

- El cable d’alimentació ha d’estar en adequades condicions d’aïllament.  

- Per evitar descàrregues elèctriques el vibrador tindrà posta a terra.  

- Els Epi’s que s’utilitzaran són: casc de polietilè, guants i botes de goma, 
guants dielèctrics i ulleres de protecció contra esquitxades.  

4.4- Picó mecànic  

Màquina utilitzada per l’anivellació i compactació 
d’asfalt o formigó.  

 

Riscos més comuns: 

- Atropellaments i atrapaments. 

- Màquina en funcionament fora de control. 

- Bolcament (per errors en el terreny o 
inclinacions excessives). 

- Vibracions. 

- Derivats de treballs continus i monòtons. 

- Soroll prolongat.  

 

Figura 6.21 : www.directindustry.es,2010                       

Vibrador elèctric de formigó 

Figura 6.22 : www.directindustry.es,2010                       

Picó mecànic amb seient ergonòmic. 
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- Cops.  

 

Normes de seguretat: 

- Es tancarà i senyalitzarà el trànsit en la zona en fase de compactació. 

- Abans d’utilitzar el picó es comprovarà que estan muntades totes les 
proteccions.  

- S’avançarà en sentit frontal evitant desplaçaments laterals.  

- Es regarà la zona a compactar per minimitzar l’aixecament de pols, sobretot 
en la compactació de terra.  

- Està estrictament prohibit l’abandonament del picó amb el motor en marxa.  

- No realitzar ajustaments de la màquina quan aquesta està en moviment o 
amb el motor en marxa.  

- No treballar amb la compactadora en situació d’averia. 

- Els equips de protecció individual aconsellables són: Calçat de seguretat amb 
puntera reforçada, protectors auditius, mascareta de filtre mecànic antipols, 
roba de treball adequada, ulleres, guants, etc.  

- Aturar els torns cada 10 minuts i al iniciar cada torn, comprovar amb 
maniobres lentes que tots els comandaments responen correctament.  
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Conclusió  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràcies a la realització d’aquest projecte s’ha aprofundit en 
l’anàlisi de cada una de les fases per cada tipus de cobertes, 
d’aquesta manera s’ha pogut estudiar d’una manera acurada 
els riscos que s’hi generen i alhora proposar unes mesures 
protectores o preventives per tal d’enfortir la seguretat ja 
sigui en la fase de construcció o  de manteniment de manera 
individual per cada una d’elles.   

La creació dels annexes, realitzats en un format per poder 
ser inclosos dintre d’un un pla de seguretat, donen la 
credibilitat a l’anàlisi personalitzat dels riscos i les 
conseqüents mesures de cada coberta estudiada en aquest 
projecte.  

El projecte ens permet valorar la quantitat d’accidents que el  
personal pugui patir en cada fase i com reduir el risc. A més 
a més d’identificar tots els equips per a que aquests puguin 
realitzar les tasques de forma segura i sense cap risc 
d’accident o malaltia. 

La finalitat és industrialitzar la construcció, d’aquesta manera 
s’aconsegueix abaratir els costos constructius. 
Mecanitzar processos significa una millor organització. En el 
nostre cas, ens referim a equips de seguretat. Si existeix una 
estructuració organitzada dels processos constructius 
arribarem a poder calcular de forma anticipada tots els 
costos d’equipaments i evitar la generació de despeses 
extres per situacions extraordinàries on el constructor té la 
necessitat de realitzar contractacions sobtades per falta de 
coneixença d’aquests .  
 
Amb l’objectiu principal de crear un projecte exhaustiu el qual 
analitzi detalladament la seguretat en cada tipus de coberta, 
sigui plana o inclinada,  esperem haver assolit un document 
de consultoria per qualsevol tipus d’empresa constructora 
que busqui una seguretat ferma, estratificada i sobretot 
segura per millorar la seguretat en les seves obres i 
col·laborar en la decreixença dels accidents o malalties que 
existeixen actualment en la fase de cobertes produïdes per 
les activitats que es generen en aquestes.  

 

 

 

Thanks to this project has been 
created an  analysis in depth  of 
each of the phases for each type of 
roof, so one could consider carefully 
the risks that are generated and also 
propose a preventive or protective 
measures to strengthen security in 
either phase of construction or 
maintenance on an individual basis 
for each.  

 

The creation of the appendices, 
made in a format to be included 
inside  a safety plan, give credibility 
to the customized analysis of risk 
and the consequent measures for 
each roof studied project in this 
project. 

 

 The project allows us to assess the 
amount of accidents that staff may 
suffer in each phase and how to 
reduce risk . In addition, we identify 
all equipment to enable them to 
perform tasks safely and without risk 
of accident or illness. 

 

The aim is to industrialize the 
construction thus achieve lower costs 
of construction. Mechanize processes 
means better organization. In our case, 
we refer to security equipments. If 
there is an organized structure of 
construction processes, we could come 
to be able to calculate in advance all 
the costs of equipments and avoid the 
generation of extra expenses for 
extraordinary situations where the 
builder has the sudden need for 
recruitment due to lack of knowledge of 
these. 

 

With the main aim of creating a 
exhaustive project that analyzes the 
security details for each type of roof, 
is flat or inclined, we hope to have 
reached an advisory document for 
any construction company that is  
seeking  a security firm, stratified 
and especially  to improve safety in 
their works and collaborate with the 
decreasement of accidents or 
illnesses that are currently in the  
phase roofs produced by the 
activities that generate them. 
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- Projecte.pdf  -  Contingut total del projecte amb resum, introducció, cos , 
  taules d’identificació i avaluació de riscos, bibliografia i  
  conclusions.  

- Annexes.pdf  -  Contingut dels dos annexos de consulta per a memoria  
  descriptiva i amidaments. 

- Carpeta Taules - Conté totes les taules utilitzades dins del cos del projecte, 
  taula comparativa de cobertes planes  pg 35 i taules  
  d’identificació de riscos (pàgines 103 a 120). 

 

    

    

 

 

 

 

 

 


