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1.  Introducció 

 

Des de temps remots, hi ha hagut una evolució en la metodologia de construcció i la manera 

d’entendre l’edifici. Aquesta evolució constant ha buscat millorar la metodologia de treball, 

els materials utilitzats, el confort assolit..., sempre tenint en compte aconseguir qualitat a un 

preu raonable. 

 

Pel que fa a la seguretat, mai ha estat la preocupació principal i al llarg de la història sempre 

s’ha trobat en un segon pla. Avui dia, no es viable aquest punt de vista ja que la seguretat és 

un aspecte tant important com la resta. A la societat actual li preocupa molt la seguretat 

laboral en tots els àmbits i no és assumible, per exemple, la pèrdua de vides dins del procés de 

construcció. 

 

A grans trets, aquest treball conté un anàlisi des del punt de vista preventiu dels elements 

ceràmics utilitzats en la construcció que es divideix en tres parts destacades que marquen els 

tres capítols principals: 

 

a) Primerament es fa un anàlisi dels elements ceràmics utilitzats a la construcció des de 

un punt de vista tècnic on s’exposen dades sobre la ceràmica necessàries per a poder 

tractar millor el tema preventiu. Aquest anàlisi es troba al capítol 3. 

b)  A la segona part, que es troba ubicada al quart capítol, s’identifiquen els riscos 

laborals de totes les parts implicades en els processos de la construcció. Hi ha un 

estudi exhaustiu dels riscos on s’inclou la seva descripció i les seves causes tenint en 

compte la metodologia de treball, la maquinaria utilitzada, els materials, etc.  

c) Per acabar, el cinquè capítol conté la tercera part que proposa una sèrie de mesures 

preventives i de protecció que solucionen o redueixen tots els riscos identificats en 

l’estudi ubicat al quart capítol. 
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2. Objectius 

 

Aquest document ha de servir de guia per a la prevenció de riscos a aquells enginyers de 

l’edificació que hagin de treballar amb elements ceràmica. Com a tal, ha de contenir una 

descripció de la ceràmica per que el lector adquireixi aquelles nocions que l’ajudaran a 

entendre els riscos a prevenir. Aquesta descripció detallada ocuparà la primera de les tres 

grans parts en les que es dividirà el projecte. 

 

Cal que l’enginyer trobi en aquest document una referència completa sobre la identificació de 

tots els potencials riscos al voltant dels treballs amb la ceràmica. Aquesta referència ha de ser 

suficient per tal de no necessitar d’altres fonts i així a més d’agilitzar la feina de l’enginyer, 

evitar accidents per desconeixement d’algun risc. Així, la segona de les tres parts en que es 

divideix aquest treball contindrà aquesta referència de manera clara i detallada a través d’una 

descripció per cada risc juntament amb les seves causes. 

 

A més de la identificació dels riscos al voltant de la ceràmica, aquest document ha de 

proposar mesures per a la seva prevenció. Aquestes mesures preventives tancaran el tercer i 

últim dels blocs en que es divideix aquest treball. S’entén que el compliment de les mesures 

que hi ha en aquest bloc és suficient per a la prevenció dels riscos descrits. Les mesures 

proposades poden ser de tipus ergonòmiques, organitzatives o de seguretat. A més, també es 

farà un recull dels tipus de proteccions necessàries als treballs (tant les individuals, com les 

col·lectives). 

 

La lectura d’aquest document ha de ser clara i entenedora per a qualsevol persona per tal 

d’evitar accidents a partir de la mala interpretació d’un risc o d’una mesura preventiva. A més 

d’aquesta claredat cal que l’estudi sigui precís i no doni lloc a dubtes per que un accident mai 

sigui atribuïble a una explicació errònia sobre un risc o una mesura. Cal conscienciar al lector 

de que el que hi ha en joc és la seguretat dels treballadors i que aquest és un tema molt 

important. 
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3.  Materials i elements ceràmics 

3.1. Definició de material ceràmic 

Peça o peces formades per una barreja de diferents tipus d’argiles i altres components, 

posteriorment modelades i finalment sotmeses a un procés de cocció donen lloc als materials 

ceràmics. 

 

Possiblement és l’industria més antiga de la humanitat. La fabricació dels primers totxos 

sorgeix en aquells països en que escasseja la pedra i abunda l’argila. Els primers totxos eren 

de pasta d’argila amb trossos de palla perquè entrelligues la massa i donés consistència. 

 

Les matèries primeres utilitzades per a l’elaboració de peces ceràmiques són: 

 

a) Argiles: Són roques sedimentàries procedents de la desintegració d’altres tipus de 

roques. L’acció continuada dels agents atmosfèrics sobre les roques provoca la 

descomposició d’aquestes i donen lloc a les argiles. 

Amb freqüència aquestes argiles es veuen alterades per accions exercides sobre elles 

durant la seva consolidació (temperatura, pressió...), per això, sorgeixen gran varietat 

segons la composició. 

b) Aigua: s’ha de controlar el contingut de sals solubles d’aquestes aigües per prevenir 

l’aparició d’eflorescències en les posteriors peces ceràmiques. 

c) Desgreixants: matèries no plàstiques que fan perdre la plasticitat a l’argila ja que obren 

els porus d’aquesta, millorant el secat. Aquests serveixen per resoldre els problemes 

de les argiles més greixoses. 

 

Classificació de materials ceràmics 

Encara que  la classificació dels materials ceràmics es pot realitzar segons diferents 

paràmetres, com per exemple, per la temperatura de cocció o pel tipus d’argila usada, la 

classificació  més utilitzada és pel tipus d’acabat: 
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- Ceràmica porosa basta: són tots aquells 

productes que presenten un tacte aspre o 

granulós. Exemples: maons, teules, toves 

ordinàries...  

- Ceràmica vitrificada o fina: presenten una estructura 

compacta, sent el seu cos porós o vitrificat, però sempre 

impermeables. Exemples: Gres, porcellana, refractaris... 
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3.2. Façanes amb elements ceràmics 

 

Definició de façana  

 

Les façanes són paraments, la funció principal dels quals consisteix en protegir l’interior dels 

edificis dels agents externs. Per exemple: temperatures de fred i calor, del vent, dels sorolls… 

No tenen perquè tenir una funció estructural, però poden actuar per a tal fi (murs de càrrega). 

En aquest cas parlarem de murs resistents a tancament. 

 

Les façanes com a elements externs i per tant visibles des de fora del edifici, han estat el 

reflex dels canvis culturals i estètics així com de l’evolució de les costums dels usuaris. 

També són, en certa mesura, la carta de presentació del treball arquitectònic. 

 

Exigències que ha de complir una façana 

 

Les exigències que han de complir son: 

- Exigències de protecció:

- 

 Contra l’aigua, contra el vent, contra la temperatura exterior, 

del soroll, contra el foc i contra intrusos. 

Exigències de confort:

  

 Confort visual, ventilació i contacte amb l’exterior. 

Tipologia de façanes amb elements ceràmics 

 

Façana homogènia o simple 

 

Des de el principi de la història de la construcció, els tancaments es composaven d’una única 

fulla gruixuda, realitzada mitjançant les tècniques d’aparell d’un sol material, o també la 
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combinació d’alguns materials. Aquesta fulla solia quedar protegida amb els corresponents 

revestiments per la seva cara interior i exterior. 

 

Aquests murs de façana han perdurat com elements constructius homogenis fins a principis 

del s. XX., donant resposta a les exigències de protecció tèrmica i estanquitat i resistència 

mecànica, gràcies a l’espessor de la fulla, d’un mínim de 30 cm en el cas de la ceràmica. 

 

Només per a casos molt especials de necessitat d’estanquitat en situacions molt exposades, es 

va utilitzar un mur de façana amb capes especials superposades o composta. 

 

Actualment com a façanes d’una sola fulla podem trobar: 

 

- Façana d’una sola fulla amb blocs de "termoarcilla" 

 

Aquest tipus de façana, contràriament al que es construeix actualment, consta d’una sola fulla, 

sempre i quan per càlcul compleixi les sol·licitacions demanades. 

 

En edificis de poca altura i carregues mínimes, l’espessor de la fulla en la majoria dels casos 

estarà determinat pels requeriments tèrmics i acústics. En tot cas l’espessor mínim serà el bloc 

de 19 cm. 

 

 

La façana heterogènia o composta 

 

Amb el moviment modern, la difusió de les estructures porticades de formigó i acer redueix la 

façana al seu paper exclusiu de tancament, on les funcions de protecció tèrmica i estanquitat, 

es garanteixen amb una adequada composició constructiva. 

 

Així, a principis del s. XX els tancaments simples de fulla gruixuda evolucionen fins a murs 

més prims per consolidar-se posteriorment en murs compostos de dos fulles amb una cambra 

d’aire entre elles. 
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Els tipus de façana que trobem construïts amb materials ceràmics son: 

 

- Façana tradicional: 

És la façana més generalitzada a Espanya. Aquesta consisteix en: 

 

1) La fulla exterior, que es resol mitjançant fàbrica de maó caravista o no, recolzada 

sobre el forjat de cada planta. En el cas de maons no vistos es necessari aplicar el 

revestiment exterior i el acabat exterior ja que la principal missió d’aquesta fulla es la 

d’impermeabilitzar el tancament.  

 

Es important tenir en compte l’estabilitat de la fulla exterior. Amb les dimensions 

habituals dels maons, això és difícil si es vol passar la plaqueta per davant del forjat, 

però es pot solucionar, per exemple, disposant un perfil metàl·lic de recolzament a 

l’altura del forjat. 

 

2) La cambra d’aire, que sol ser d’uns 10 cm, dins de la qual situarem un material aïllant 

tèrmic col·locat a la seva cara interior. 

 

3) La fulla interior, que protegeix al material aïllant des de l’interior, tanca la cambra 

d’aire i suporta el revestiment interior. També pot tenir missió estructural si es tracta 

d’un mur de càrrega. 

- Façana ventilada 

Davant de les creixents exigències de qualitat que es demanen a la façana i de l’esgotament en 

l’evolució de la tradicional, sorgeix la façana ventilada. 

La façana ventilada pretén millorar el comportament de la convencional respecte a la 

protecció tèrmica, estanquitat, estabilitat i limitacions d’ús. 

La solució constructiva típica consisteix en una cambra d’aire ventilada en tota la façana que 

separa les dues fulles i que té com a missió tancar el pas de l’aigua del exterior i evacuar 

l’humitat gràcies a la seva contínua ventilació. A més, també incorporarà un material aïllant 

tèrmic i un sistema d’ancoratge per al revestiment exterior. 
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La fulla exterior defineix la cara exterior del edifici i no es recolza directament sobre 

l’estructura de l’edifici. El sistema d’ancoratge farà que aquesta quedi mecànicament fixada a 

l’estructura portant. 

La fulla interior es recolza directament en l’estructura del edifici. 

Les façanes ventilades aporten a les edificacions protecció davant agents atmosfèrics, 

produint diferents efectes segons les estacions. A l’estiu, eviten l'escalfament dels paraments 

exteriors impedint que les temperatures en l’interior dels edificis s’elevin. A l'hivern, aquesta 

tendència s’inverteix i és l’edifici el que tracta d’escalfar l’aire exterior. 

Altres avantatges de les façanes ventilades ceràmiques són l’alleugeriment del sistema 

envolvent i la llibertat d’elecció del material de revestiment entre els de més qualitat.  

- Murs dobles (Cavity wall i envà pluvial)  

Aquest tipus de mur està constituït per dos murs amb una cambra d’aire intermitja. Aquests 

murs poden o no complir una funció estructural i es fixen mitjançant passadors. L’altura es 

limita a 3 plantes. 

El mur interior queda en contacte amb els diferents forjats i en cas de ser una estructura de 

parets de càrrega, serà la que suportarà el pes dels forjats. El mur exterior passa lliurement 

sense cap unió per davant dels forjats, exceptuant en els casos en que hi hagi voladís. Així, 

s’evita el problema dels ponts tèrmics, ja que no existeixen interrupcions en el mur exterior.  

Aquest tipus de mur té similituds amb el cavity wall, solució de façana molt generalitzada a 

Anglaterra i l’envà pluvial, que s’utilitza per la protecció de mitjaneres al descobert en els 

països mediterranis. 

- Façanes transventilades 

Aquestes façanes se solucionen mitjançant muntants, travessers i tancaments. Els muntants 

estan ancorats als murs de fàbrica, i les peces corresponents als tancaments tenen bastant pes. 

Generalment son plaques elaborades de pedres o ceràmica.  
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Aquesta tipologia de façanes s’utilitzen, per exemple, a les edificacions institucionals perquè 

aporten un resultat de major qualitat. 

Punts més singulars en una façana  

Per a la construcció de cada tipus de façana trobarem alguns punts més complicats que 

s’hauran de tractar amb especial cura ja que si no es solucionen bé poden ocasionar alguns 

problemes (patològics, estructurals...) 

- Recolzament de la fulla exterior sobre el forjat (si n’hi ha): a vegades segons la mida 

de les peces resulta difícil el recolzament de la fulla. En aquest punt es poden donar 

ponts tèrmics ja que no sempre es pot aconseguir un aïllament continu. 

- Trobada amb el ciment: s’ha d’anar amb especial compte en aquest punt ja que la 

resolució de les patologies resulta molt costosa. S’intentarà evitar l’ascensió capil·lar 

de l’aigua. 

- Resolució de forats (llindes): Es considera un dels punts dèbils del tancament ja que en 

ell es produeix una disminució del aïllament tèrmic i acústic. La seva estanquitat ha 

d’estar resolta tant en la fusteria com en la unió d’aquesta amb la fàbrica. A més, la 

situació dels forats ha d’estar ben estudiada. 

- Acabat superior: Es un punt delicat per trobar-se en una posició molt exposada a 

agents atmosfèrics.  En aquest acabat superior s’haurà de tenir en compte si el 

parament es troba amb una coberta plana o inclinada, però el més important es 

disposar els elements de protecció necessaris per evitar el contacte de l’aigua sobre la 

façana.   

- Estanquitat general del mur: S’han d’omplir correctament les juntes, especialment les 

vertical, ja que quan hi ha problemes d’humitat , el motiu es la falta de morter en 

aquestes juntes.   
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Peces utilitzades per a la construcció de façanes amb elements 

ceràmics 

Les peces més utilitzades són: 

 

- Totxo cara vista, massís i perforat: És el maó amb perforacions 

verticals que podrà ser massís o perforat segons la classificació del CTE. 

S’utilitza habitualment en aparells amb llagues convencionals, entorn de 1 

cm o 1,5 cm, quedant assegurada la resistència i l’estanquitat, al penetrar el 

morter en les perforacions i aconseguir una adherència perfecta entre ambdós 

materials. 

 

- Maó i maó acústic: Són els maons amb perforacions verticals que podran ser 

massissos (entre 0 % i 25% de perforació), perforats 

(entre el 25% i 45% de perforació) o alleugerits 

(entre el 45% i el 60% de perforació segons la 

classificació del Codi Tècnic de l'Edificació). 

S'utilitza en aparells amb nafres convencionals, 

entorn de 1 cm o 1,5 cm, quedant assegurada la 

resistència i l’estanquitat, al penetrar el morter en les perforacions i aconseguir una 

adherència perfecta entre ambdós materials. 

Els maons perforats es fabriquen tradicionalment en dos formats, segons la mesura 

castellana o mètrica i la mesura catalana. 

 

- Bloc Termoarcilla®: Són blocs ceràmics alleugerits amb 

perforació entre el 25% i 45% segons la classificació del 

Codi Tècnic de l’Edificació. Termoarcilla® és un bloc 

ceràmic de baixa densitat, amb unes característiques 

especials que ho situen avantatjosament enfront d'altres 

materials existents en el mercat. 
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- Peces petit format (totxana i supermaó): És el maó amb 

perforacions horitzontals generalment superior al 60% segons la 

classificació del Codi Tècnic de l’Edificació. S’utilitza 

habitualment en envans o mitgeres i com fulla interior en 

solucions constructives de façana. 

 

- Peces gran format: Amb aquesta denominació es designen els maons 

buits amb dimensió inferior a 140 mm., longitud superior a 300 mm. i 

espessor igual o superior a 40 mm. És un element utilitzat com 

element d'envans o fulla interior de solucions constructives de façana. 

Materials d’acabat per a façanes 

- Rajoles ceràmiques “azulejo”: Peça ceràmica de poc espessor, generalment quadrada, 

en la qual una de les cares es vidriada, resultat de la cocció d’una substància a base 

d’esmalt que es torna impermeable i brillant. Aquesta cara pot 

ser monocromàtica o policromàtica, llisa o amb relleu. 

S’utilitzen generalment en gran quantitat com element en 

revestiment de superfícies interiors o exteriors o com element decoratiu aïllat. Els 

maons perforats es fabriquen tradicionalment en dos formats, segons la mesura 

castellana o mètrica i la mesura catalana. 

 

- Mosaics: Peces de mida molt reduïda que normalment son d’entre 1,5 x 1,5 cm y 3 x 3 

cm.  

- Plaques ceràmiques: Generalment son peces de gran format per les seves qualitats 

estètiques i amb unes característiques tècniques molt 

bones, però també podem trobar en petit format. 
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Tipus de 

façanes 

Fulla exterior Fulla interior 

Façana 

homogènia 

 

Totxo caravista massís o perforat No en té 

Façana d’una 

sola fulla amb 

blocs de 

termoarcilla 

Bloc Termoarcilla 

Tipus d’acabat: Rajoles, mosaics i 

plaques ceràmiques 

No en té 

Façana 

tradicional 

 

Totxo caravista massís o perforat 

Maó perforat format amb acabat  

Tipus d’acabat: Rajoles, mosaics i 

plaques ceràmiques 

Peces gran format 

Peces de petit format 

Façana 

ventilada 

 

Totxo caravista massís o perforat 

Maó perforat amb acabat  

Tipus d’acabat: Rajoles, mosaics i 

plaques ceràmiques 

Peces gran format 

Bloc Termoarcilla 

Peces de petit format 

(totxana i supermaó) 

Murs dobles  

 

Totxo caravista massís o perforat 

Maó perforat amb acabat 

Tipus d’acabat: Rajoles, mosaics i 

plaques ceràmiques 

Peces gran format 

Peces de petit format 

(totxana i supermaó) 

Façanes 

transventilades 

 

Aplacat ceràmic Bloc Termoarcilla 

Peces petit format (totxana 

i supermaó) 
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3.3. Envans (interiors i parets mitgeres) amb elements 

ceràmics 

Definició d’envà 

Els envans són elements verticals que formen el subsistema de compartimentació dels espais 

interiors, separant els diferents locals o estàncies entre si. Generalment no tenen una funció 

estructural, però podem trobar-los actuant com a tal, entrant a formar part dels murs de 

càrrega. 

Exigències que ha de complir un envà 

Les exigències que ha de complir un envà per complir perfectament les seves funcions són:  

- Estabilitat: L’envà ha de ser estable per si mateix. 

- Resistència al foc: Si l’envà té una certa resistència al foc ajudarà a la lenta propagació 

dels incendis si aquests sorgeixen a l’interior de l’edifici. 

- Aïllament tèrmic: Per obtenir un major confort tèrmic dins de les estances de 

l’habitatge els envans hauran de tenir més o menys aïllament tèrmic segons estiguin si 

es comuniquen amb zones més fredes. 

- Aïllament acústic: Ha d’impedir que el soroll es transmeti amb facilitat per aïllar les 

diferents zones que hi pugui haver al edifici. 

Tipologia d’envans amb elements ceràmics 

Podem classificar els envans en dos grans grups: 

 

1) Envans desmuntables: són aquells que poden variar la seva posició en funció de l’ús 

sense alterar les seves propietats, com per exemples sol succeir en els edificis 

d’oficines. No solen construir-se amb materials ceràmics. 

 

2) Envans fixos: són aquells que romanen invariables al llarg de la vida del edifici, com 

per exemple succeeix en els edificis de vivendes. Els tipus d’envans ceràmics que 

trobem son: 
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- Envà de quart “Panderete” 

S’utilitzen en els envans d’una mateixa vivenda o local, amb l’excepció d’aquells que limiten 

amb zones humides, com son les cuines o els banys. Poden incloure instal·lacions d’aigua 

sempre que aquestes no siguin superiors a diàmetre 2 cm. 

 

- Paredó 

Envà de més de 10 cm d’espessor que s’utilitza per separar zones humides. Poden incloure en 

el seu espessor qualsevol tipus de conducció d’aigua de les que s’utilitzen en vivenda. 

 

- Envà de tres quarts. 

Aquest tipus d’envà pot ser de dos tipus en funció del tipus de maó que s’utilitza, així com de 

la funció que realitzen: 

 

1) Envà de tres quarts de totxana: S’utilitza per separar mòduls d’habitacions en hotels, 

residències i hospitals, així que no serà el tipus d’envà que s’utilitza normalment en 

vivenda. 

2) Envà de tres quarts de totxo massís o perforat: s’utilitza fundamentalment per separar 

vivendes i locals contigus. També serveix per separar zones comuns amb vivendes, 

mòduls d’habitacions en hotels, residències, hospitals, oficines i centres comercials. 

Punts més singulars en un envà 

Per a la construcció dels envans trobarem alguns punts més complicats que s’hauran de tractar 

amb especial cura ja que si no es solucionen bé poden ocasionar alguns problemes 

(patològics, estructurals...). 

 

- Unió amb altres subsistemes: S’ha de tenir en compte que l’envà s’uneix amb el sostre 

i el paviment i en ocasions amb la façana de l’edifici. Aquestes trobades han d’estar 

ben solucionades i no provocar problemes en el funcionament de cada un dels 

elements. 

- Realització d’obertures: Es poden considerar un punt dèbil en el mur. Normalment en 

els envans ens trobarem amb obertura de portes que hauran d’incorporar el marc 

d’aquestes. 
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- Incorporació d’instal·lacions: S’haurà de tenir en compte que a l’habitatge s’han 

d’incorporar diferents instal·lacions: elèctrica, d’aigua, de gas, de telecomunicacions... 

El recorregut d’aquestes instal·lacions freqüentment transcorrerà per l’interior 

d’aquests envans i s’haurà de preveure per on passarà cada instal·lació i el gruix de 

l’envà. 

Peces utilitzades per a la construcció d’envans amb elements 

ceràmics 

Les peces més utilitzades són: 

 

- Peces petit format (totxana i supermaó) 

- Peces gran format 

- Totxo massís i perforat 

 

Totes aquestes peces estan explicades a l’apartat 1.5 

 

Tipus d’envà Material 

Envà de quart “Panderete” 

 

Totxana 7,5 cm 

Peces de gran format 

Paredó 

 

Totxana de min. 10 cm d’espessor 

Envà de tres quarts de 

totxana  

Totxana 7,5 cm 

Peces de gran format 

Envà de tres quarts de totxo 

massís o perforat  

Totxo massís o perforat 
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3.4. Cobertes amb elements ceràmics 

Definició de coberta  

 

Les cobertes són estructures de tancament superior, que serveixen com a tancaments exteriors. 

La seva funció fonamental és oferir protecció al edifici contra els agents climàtics i altres 

factors, per resguardar-lo, donar intimitat i donar un aïllament acústic i tèrmic, al igual que 

tots els altres tancaments verticals. Però les cobertes no només tenen el paper de protecció 

contra els agents climàtics o per a privacitat, sinó que també s’ha de considerar com un 

element estructural que suporta el seu pes propi i les sobrecàrregues que actuen sobre ell 

mateix, ja sigui per l’ús, el vent, la neu, les vibracions del carrer, sismes, etc., traslladant 

aquest esforços a tots els elements resistents de l'edifici.  

 

Normalment les cobertes es componen de tres parts diferenciades: 

- La superfície exterior d’acabat: És la part que està en contacte amb els agents 

climàtics exteriors. 

- Les capes intermitges: Donen aïllament i també poden donar impermeabilitat a la 

coberta. 

- El suport: Aquesta part suporta a la superfície exterior d’acabat i a les capes 

intermitges.  

Exigències que ha de complir una coberta 

 

Les diferents exigències que ha de complir una coberta son: 

- Estanquitat a l’aigua: La coberta a d’impedir l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici. 

- Estanquitat al vent 

- Captació i dissipació de l’energia: en el cas de que hi hagin tempestes elèctriques les 

cobertes hauran d’estar ben preparades. 

- Confort higrotèrmic, acústic i lumínic: Garantir un bon aïllament per aconseguir 

aquest confort. 
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- Seguretat estructural al foc: Que garanteixi una certa resistència al foc per ajudar a la 

lenta propagació dels incendis si aquests sorgeixen a l’interior o l’exterior de l’edifici. 

- Durabilitat i manteniment: Les cobertes han d’estar habilitades per al seu manteniment 

així podran disposar de millor durabilitat 

- Compatibilitat amb estructura i instal·lacions: La coberta ha d’incorporar diferents 

instal·lacions que no han d’impedir el bon funcionament de la coberta. A més la unió 

d’aquesta amb l’estructura ha de ser de tal manera que no interfereixi en el 

funcionament dels dos sistemes. 

Tipologia de cobertes amb elements ceràmics 

 Podem dividir la tipologia de cobertes en cobertes planes i cobertes inclinades. 

 

Coberta plana: Es aquella que té faldons amb pendent inferior al 5 %. Els elements que 

integren la coberta plana són: 

- El suport estructural: generalment l’últim forjat del edifici. 

- Les pendents: s’obtenen amb el material que recolza sobre la capa impermeabilitzant. 

- Les capes separadores: serveixen per allargar la vida dels materials que integren la 

coberta, intercalant-se. 

- Impermeabilitzants: és la capa que dona estanquitat a la coberta. 

- Acabat final i protecció de les cobertes. (És l’element que podem trobar ceràmic). 

 

Dins d’aquesta tipologia podem trobar les cobertes no transitables i les cobertes 

transitables. 

a) Cobertes no transitables: són aquelles que només s’utilitzen alhora de fer un 

manteniment en la coberta. Generalment per a la construcció d’aquest tipus de coberta 

no s’utilitzen elements ceràmics. 

b) Cobertes transitables: són aquelles que posseeixen una capa de protecció tal que 

permet un trànsit pels vianants o rodat per la seva superfície. En aquest tipus de 

coberta l’element ceràmic el trobarem a l’acabat final de la coberta. 

 

Dins d’aquesta  tipologia de coberta les que tenen un acabat ceràmic són: 
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- Coberta ventilada a la catalana:  Té una cambra d’aire per crear corrents que atenuïn 

les altes temperatures en la part superior de la coberta. Posseeix una pendent molt 

baixa, entre el 1% i el 3%. L’acabat final normalment és ceràmic. 

 

- Coberta calenta transitable: Es un tipus de coberta invertida ja que es col·loca l’aïllant 

sobre el impermeabilitzant. 

Les pendents més recomanables són d’entre l’1% i el 3%. El material d’acabat pot ser 

ceràmic. 

 

Coberta inclinada: És aquella formada per faldons disposats amb una inclinació major del 

10%. És una solució constructiva basada en una pendent, integrada per diferents plans 

inclinats que afavoreixen la eliminació del aigua i s’uneixen solapant petites peces de 

protecció.  

 

Les parts de que consta una coberta inclinada son: 

- Suport estructural: Generalment l’últim forjat de l’edifici. 

- Aïllament tèrmic: Garanteix el confort tèrmic dins de l’edifici. 

- Protecció i acabat final ( sol ser la part ceràmica) 

 

La coberta inclinada amb elements ceràmics que s’utilitza és la de teules. Aquest tipus de 

coberta és molt empleada a zones mediterrànies. Les peces denominades teules es disposen en 

sentit perpendicular als careners i es solapen entre elles. 

Punts més singulars en una coberta 

Per a la construcció de cobertes hauran alguns punts més complicats que s’hauran de tractar 

amb especial cura ja que si no es solucionen bé poden ocasionar alguns problemes 

(patològics, estructurals...). 

 

- En cobertes planes: trobada amb la bonera, trobada amb conductes de ventil·lació, 

trobada amb la barana, antenes, juntes de dilatació... 

Poden ocasionar filtracions d’aigua i sobrecàrregues a la coberta que poden trencar alguna 

peça. 
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- En cobertes inclinades: trobada amb conductes de ventil·lació, canaló, coronament de 

la teulada, aiguafons, trobada am paraments, canvis de pendent... 

També poden ocasionar filtracions d’aigua que poden fer malbé les peces. 

Peces utilitzades per a la construcció de cobertes amb elements 

ceràmics 

Les peces més utilitzades són: 

 

- Teules ceràmiques: Les teules d’argila cuita són elements de col·locació discontínua 

sobre teulades inclinades i per a revestiment interior i exterior de murs. S’obtenen per 

conformació (extrusió i/o premsat), assecat i cocció d'una pasta d’argila que conté o no 

additius.  

 

Els tipus de teules que podem utilitzar són: 

a) Teula corba o àrab: és una sola peça, amb la forma d’un 

tronc de con, tallat per la meitat longitudinalment. Té el 

gran avantatge sobre totes les altres que amb aquesta 

peça es resolen tots els problemes d'una coberta: canals, 

aculls, careners i llimes.  

 

b) Teula plana: de forma més complexa, disposa ressalts per 

al seu encaix i solapament. Necessita peces especials per resoldre les 

llimes.  

 

c) Teules mixtes: que solen tenir el canal i l'acull, juntes en una 

peça, la qual cosa dóna aparença similar a l'àrab o a la 

romana. Com l'anterior, requereix peces especials per 

resoldre les llimes. 
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d) Peces especials: Resolen punts concrets de la coberta. Podem trobar moltes 

varietats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rajoles ceràmiques: Utilitzades a les cobertes planes. L’alt 

desenvolupament tecnològic en la confecció d’aquestes 

rajoles fa que en l’actualitat existeixi una amplia varietat en 

models i dimensions.  

 

Tipus de coberta Material 

Plana ventilada a la catalana 

 

Rajola ceràmica 

Plana calenta transitable 

 

Rajola ceràmica 

Inclinada de teula ceràmica. - Teula corba o àrab 

- Teula plana 

- Teula mixta 
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3.5. Forjats amb elements ceràmics 

Definició de forjat 

Es denomina forjat l’element estructural extrem, generalment horitzontal, capaç de transmetre 

les càrregues que suporta, així com el seu pes propi, als altres elements de l’estructura 

(bigues, pilars, murs). 

El forjat forma part de l’estructura horitzontal dels diversos elements estructurals, permetent, 

per tant, no només transmetre les carregues verticals, sinó també horitzontals. 

Exigències que ha de complir un forjat 

Les funcions que ha de complir un forjat per el seu correcte funcionament son: 

- Funció estructural: Resistir les càrregues i transferir-les las recolzaments sense fletxes 

excessives. 

- Condició de rigidesa: Per poder absorbir les vibracions i transferir els esforços del vent 

- Encadenat 

- Resistència tèrmica: Sobre tot en espais no calefactats i les cobertes. 

- Resistència acústica: Sobre tot, ha de garantir la resistència al soroll d’impacte que es 

puguin ocasionar als forjats. 

- Resistència al foc: Que garanteixi una certa resistència al foc per ajudar a la lenta 

propagació dels incendis si aquests sorgeixen a l’interior o l’exterior de l’edifici. 

Tipologia de forjats amb elements ceràmics 

Per la forma de transmetre les càrregues podem classificar els forjats en dos tipologies: 

- Forjats unidireccionals: Són aquells que flecten pràcticament en una direcció, per això 

han de recolzar sobre elements lineals tals com bigues o murs de càrrega. També 

poden tenir flexió  transversal, encara que aquesta serà petita en relació amb la 

principal. 

Els tipus de forjat unidireccional que inclouen elements ceràmics (revoltons) són: 

 

 

 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

3. Materials i elements ceràmics 

P à g i n a  | 29  Arantxa Escalera Pérez 

a) Forjat unidireccional in situ: realitzat a la obra completament. 

 
b) Forjat unidireccional amb biguetes armades (bigueta prefabricada) 

 
c) Forjat unidireccional amb biguetes pretensades (bigueta prefabricada) 

 
 

- Forjats bidireccionals: Flecten en ambdues direccions, per això poden recolzar sobre 

elements lineals (bigues, murs) o sobre elements puntuals (pilars), que no tenen per 

que estar disposats de forma ordenada. 

Els tipus de forjat bidireccional que inclou elements ceràmics (revoltons) són: 

a) Forjat bidireccional “in situ”: realitzat completament a les obres 
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Punts més singulars en un forjat 

Per a la construcció de forjats apareixeran alguns punts més complicats que s’hauran de 

tractar amb especial cura ja que si no es solucionen bé poden ocasionar alguns problemes 

(patològics, estructurals...). 

 

- Trobada amb la façana: A vegades segons la mida de les peces resulta difícil el 

recolzament de la fulla de la façana al forjat. En aquest punt es poden donar ponts 

tèrmics ja que no sempre es pot aconseguir un aïllament continu. 

- Juntes de dilatació: En ocasions caldrà la col·locació de juntes de dilatació en els 

forjats per evitar el trencament d’aquests en alguns moments. 

- Trobada amb pilars: En aquests punts s’ha d’unir l’armadura dels pilars amb les 

armadures dels forjats per aconseguir una correcta transmissió de càrregues. 

- Realització de buits: Es poden considerar un punt dèbil en el forjat, per això, aquesta 

zona es reforça. 

- Trobada amb la coberta: Poden haver filtracions d’aigua que farien malbé el forjat. Per 

tant, ha d’estar ben impermeabilitzat 

Peces utilitzades per a la construcció de forjats amb elements 

ceràmics 

Les peces més utilitzades són: 

 

- Revoltons: Son peces obtingudes mitjançant el modelatge, secat i cocció d’una pasta 

argilosa. Serveixen d’encofrat al formigó del forjat.  
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a) Revoltó ceràmic amb aletes: És un revoltó buit per dintre  

 
b) Revoltó ceràmic sense aletes o cassetons: Té una forma gairebé rectangular i buit 

per dintre 

 
c) Revoltó ceràmic sense aletes encegada: Té forma gairebé rectangular i no està buit 

per dintre. 

 
 

Tipus de forjat Material 

Forjat unidireccional in situ Revoltó ceràmic sense aletes o cassetons 

Forjat unidireccional amb 

biguetes armades (bigueta 

prefabricada) 

Revoltó ceràmic amb aletes 

Forjat unidireccional amb 

biguetes pretensades 

(bigueta prefabricada) 

Revoltó ceràmic amb aletes 

Forjat bidireccional “in 

situ” 

Revoltó ceràmic sense aletes encegada 
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3.6. Revestiments amb elements ceràmics (parets i 

paviments) 

Definició de revestiment 

 

Els revestiments són els acabats superficials, que donen continuïtat i serveixen de decoració i 

protecció. Els revestiments també protegeixen els paraments dels agents atmosfèrics.  

 

Exigències que ha de complir un revestiment 

- Han d’oferir seguretat davant despreniments: Els despreniments poden ocasionar que 

hi hagi moltes reparacions. Així hi haurà una gran despesa en el manteniment 

d’aquests revestiments. 

- S’han d’evitar fissures: Estèticament no es recomanable que sorgeixin fissures, a més 

aquestes fissures poden provocar despreniments. 

- Col·locació adequada de juntes de dilatació: S’han de col·locar de forma adequada les 

juntes de dilatació per evitar despreniments i fissures en el revestiment. 

Tipologia de revestiments amb elements ceràmics 

- Revestiments de paviments: Acabat superficial de la base horitzontal d’una 

determinada construcció que serveix de recolzament a les persones, mobles, etc. Hi ha 

diferents tipus de revestiments:  

a) Paviments rodats: Revestiment conformat per llambordes col·locades sobre una capa 

de sorra anivellada, d’espessor comprés entre 3 i 5 cm.  

S’utilitza generalment en zones urbanes amb baix nivell de tràfic o amb velocitats de 

circulació reduïda ja que presenta menor deformabilitat i major durabilitat. 

 

b) Paviments interiors: Revestiment discontinu en zones interiors com poden ser llocs 

residencials, comercials, industrials... 
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c) Paviments exterior: Revestiment discontinu de paviments exteriors com poden ser, 

balcons, patis o terrasses.  

 

- Revestiments de parets: Acabat superficial col·locat sobre base de parament de fàbrica 

o blocs de formigó. 

a) Revestiments de parets interiors: Revestiments discontinus de paraments en interiors 

de zones residencials, comercials, industrials... També s’inclouen els sòcols. 

 

b) Revestiments de parets exteriors: Revestiments discontinus de paraments en exteriors 

de façana. 

Punts més singulars en un revestiment 

- Regularitat de la base: S’ha d’aconseguir una base plana perquè els materials 

s’adhereixin correctament i evitar els despreniments i les fissures.  

- Execució de les juntes: Es pot jugar amb la mida d’aquestes per a que ens resulti més 

fàcil el replanteig de les peces. 

- Situació de portes i finestres: Al fer el replanteig s’hauran de tenir en compte la 

situació d’aquestes portes i finestres per a fer un correcte repartiment d’aquestes peces. 

Peces utilitzades per a la construcció de revestiments amb 

elements ceràmics 

- Rajoles ceràmiques “azulejo”: Peça ceràmica de poc espessor, generalment quadrada, 

en la qual una de les cares es vidriada, resultat de la cocció d’una substància a base 

d’esmalt que es torna impermeable i brillant. Aquesta cara 

pot ser monocromàtica o policromàtica, llisa o amb relleu. 

Són peces d’absorció d’aigua alta, prensades en sec i 

fabricades per bicocció o monococció. 

 

- Llambordes: peces prismàtiques prefabricades de formigó o 

ceràmica, amb geometria que permet la seva unió amb d’altres per 
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obtenir una superfície continua. 

 

- Paviment gresificat: Rajola ceràmica d’absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, prensada 

en sec, esmaltades i fabricada generalment per monococció, conegudes també com a 

paviment gresificat, paviment ceràmic esmaltat o 

simplement paviment ceràmic. 

 

- Gres porcelànic: rajoles ceràmiques amb molt baixa 
absorció d’aigua, prensades en sec, no esmaltades i 
per tant sotmeses a una única cocció.  

 
 

- Rajola ceràmica: Rajola amb absorció d’aigua des de mitja-alta 
a alta o inclús molt alta, extrudides, generalment no esmaltades i per 
tant sotmeses a una única cocció. 

 
- Gres rústic: rajola ceràmica amb absorció d’aigua baixa o mitja 

baixa i extrudides, generalment no esmaltades.  
 

- Sòcol: o rodapié, és un fris inferior d'una paret, o membre 
inferior d'un pedestal 

 

 

Tipus de revestiment Material 

Paviment de llambordes 

prefabricades 

Llambordes prefabricades 

Paviments interiors Paviment gresificat, gres porcelànic,  

Paviments exteriors Rajoles ceràmiques, gres rústic, gres porcelànic, 

paviment gresificat 

Revestiments interiors Rajoles ceràmiques, gres porcelànic, sòcols. 

Revestiments exteriors 

(façanes) 

Gres rústic, gres porcelànic, paviment gresificat 

 

http://ca.encydia.com/es/Rodapié�
http://ca.encydia.com/es/Fris�
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3.7. Substàncies d’unió d’elements ceràmics 

 Guix 

És un material petri que transformat industrialment se l'anomena sulfat de calci hemihidratat 

(CaSO4·½H2O). A més, se’l considera un conglomerant aeri, ja que s’endureix en contacta 

amb l’aire. Per fer-lo més adient al treball a realitzar podem afegir additius: retardadors, 

acceleradors, espessants... 

 

El guix es classifica segons el grau de puresa i el grau de finura, els més utilitzats són: 

 

- Guix gruixut: utilitzat en envans i revestiments interiors. 

- Guix fi: utilitzat en enlluiments de revestiments interiors. 

- Guix prefabricat: Per elements prefabricats 

- Escaiola: utilitzat per a decoració. 

 

Podem trobar dues formes d’utilització: 

- En pols pel seu amassat com a conglomerant 

a) Material auxiliar per unions 

b) Enguixats 

- Peces prefabricades 

 

Calç 

Material d’origen petri que s’obté de la calcinació de les pedres calisses. 

 

Es classifiquen en: 

- Calç aèria: s’endureix en contacte amb l’aire. Pot presentar un aspecte exterior en pols 

o bé pastòs. 

a) Calç aèria càlcica: Pasta fina i trabada, blanca, que augmenta molt de volum, 

quedant-se permanentment tova en llocs humits i fora del contacte amb l'aigua. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Materials_petris�


ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

3. Materials i elements ceràmics 

Arantxa Escalera Pérez  P á g i n a  | 36 

b) Calç aèria de dolomies: Al afegir aigua forma una pasta gris poc trabada, que 

desprèn més calor que les cals càlciques. Al assecar-se a l'aire es redueix a pols, i 

en aigua es dissolen.  

 

- Calç hidràulica: s’endureix tant en contacte amb aire com en contacte amb aigua. La 

calç hidràulica s'obté per la cocció de roca calcària amb una determinada porció 

d'argila 

a) Calç hidràulica natural: La resistència d'aquests tipus de calç la dóna la 

combinació de sílice que es dóna durant la cocció de la calç 

b) Calç hidràulica artificial: La resistència s’aconsegueix per addició d'elements 

putzolànics durant el procés per aconseguir que prengui. 

 

La calç s’utilitza per a revestiments, per execució de fàbrica i en elements prefabricats. 

Ciment 

El ciment és un conglomerant hidràulic artificial de naturalesa inorgànica (conglomerant 

hidràulic vol dir que endureix barrejat amb aigua). És un dels materials de construcció més 

importants que hi ha, si bé gairebé mai s'empra sol. 

 

Podem classificar al ciment com: 

 

- Ciment Portland: El ciment pòrtland és format per silicats i aluminats càlcics que han 

fet presa amb aigua. Dins del ciment Portland trobem: 

a) Tipus I, és el ciment pòrtland normal per ús general.  

b) Tipus II s'utilitza en llocs on pugui existir un atac moderat de sulfats. 

c) Tipus III, aquest ciment es un tipus de ciment de resistència prematura que 

desenvolupa grans resistències en un període curt de temps. S'utilitza quan el 

encofrats o motlles del formigó es trauran ràpidament. 

d) Tipus IV, és un ciment de baix calor de hidratació que s'utilitza quan la quantitat 

de calor ha de ser mínima. El tipus IV de ciment pòrtland es reserva per estructures 

massisses de formigó. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Argila�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Conglomerant�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Material�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Silicat�
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Aluminat&action=edit&redlink=1�
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e) Tipus V, és un ciment que s'utilitza quan el formigó està exposat a elevats atacs de 

sulfats com el formigó exposat a terres i aigües residuals amb alt contingut en 

sulfat. 

 

- Ciment aluminós: s’obté de la calcinació de pedres calisses i bauxita. S’utilitza en 

obres submergides o forns. Adquireix resistència en un termini força més breu que el 

ciment pòrtland, però aquesta resistència disminueix amb els anys, sobretot si 

l'elaboració del formigó o les condicions ambientals no han estat les adequades a 

aquest tipus de ciment. A més, la protecció química que ofereix a les armadures és 

molt inferior a la que ofereix el ciment pòrtland. Actualment està molt restringit el seu 

ús en estructures. 

Morter 

Mescla de ciment, cal, aigua, additius i àrids fins (sorra) que serveix per unir els maons o 

altres materials de construcció. 

 

Podem classificar els morters segons el conglomerant utilitzat: 

- Morter de cal: son aquells que estan fabricats amb cal, sorra i aigua. La cal pot ser 

aerea o hidràulica. 

- Morter de ciment: és un material de construcció que s'obté amb la barreja de sorra, 

aigua i ciment, que actua com a conglomerant.  

- Morter mixt: és un tipus de morter en que intervenen dos conglomerants. Per exemple 

morter de cal i ciment o morter de cal i guix. 

 

També trobem molts tipus de morters especials: Morter sense fins, morter cola o ciment cola, 

morter monocapa, morter per solats, morter de rep. Estructural, morter d’impermeabilització, 

morter acústic... 

 

Generalment s’utilitzen en revestiments, però podem trobar-los en la unió d’altres elements. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sulfat�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciment�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sorra�
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Formigó 

Mescla de ciment, àrids, aigua i en el seu cas additius i/o addicions per formar una massa 

homogènia i modelable, capaç de desenvolupar resistència mecànica. 

 

Segons el sistema d’aplicació del formigó podem classificar-lo en: 

- Formigó en massa: formigó que pot ser estructural o no, que s’utilitza sense armadura 

o amb aquestes en quantitats molt petites. 

 

- Formigó armat: formigó amb acer de reforç destinat per elements estructurals. 

Proporciona al formigó major resistència a tracció. 

 

- Formigó pretensat: és un material estructural que consisteix en sotmetre a tracció el 

formigó armat amb barres d'acer corrugat mentre s'asseca el formigó. D'aquesta 

manera quan ha endurit el formigó i es deixa d'exercir tensió sobre l'acer aquest en 

intentar reduir la seva longitud manté en compressió el formigó inclús quan tota 

l'estructura està en tensió. 

 

S’utilitza en la construcció de forjats 

Adhesius en dispersió 

Es tracta de productes en forma de pasta llesta pel seu ús. Són materials que tenen una resina 

en dispersió aquosa com a principal lligant. Aporten bona adherència i deformabilitat i una 

major facilitat d’ús, ja que impliquen una menor manipulació. 

 

S’utilitzen en revestiments. 

Adhesius de resines de reacció 

Solen ser adhesius amb altes prestacions i que, a més, aporten característiques especials 

d’estanquitat, resistència química, etc. Solen ser de varis components a barrejar entre si i 

requereixen una manipulació acurada, ja que es basen en resines sintètiques que endureixen 

per reacció química entre els diferents components. 

La seva utilització és en revestiments. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Formigó_armat�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Acer�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Formigó�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Compressió�
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4. Identificació de riscos en la construcció dels 

diferents elements ceràmics 

 

Els riscos presents en l’activitat laboral son molt variats, causats per diverses metodologies de 

treball, màquines, eines.. necessaris per executar totes les fases del procés productiu.  

 

El factor humà és essencial en qualsevol sistema de treball que es vulgui desenvolupar. El 

coneixement que tinguin els treballadors sobre els riscos produïts per les condicions laborals 

es un factor determinant, per això es fa necessari identificar els riscos i avaluar-los, per poder 

prendre accions correctives per disminuir-los o eliminar-los, tant com sigui possible.  

 

La identificació de riscos es realitzarà en totes les àrees, instal·lacions i llocs de treball de 

l’empresa. Aquest procediment diagnostica el nivell de seguretat existent. La avaluació ha de 

realitzar-se considerant tota la informació: complexitat del treball, materials utilitzats, equips 

existents, estat de salut dels treballadors…valorant els riscos en funció de criteris objectius 

que donin confiança sobre els resultats. 

4.1. Identificació de riscos per a façanes amb elements 

ceràmics 

 

Procés constructiu de les façanes amb elements ceràmics 

Els tancaments amb fabrica de maó poden realitzar-se de dues formes, des de l’interior, per 

edificis de poques plantes i poc volum o des de l’exterior, que és com es fa de forma habitual.  

El procés constructiu per a la realització de façanes ceràmiques, serà diferent segons el tipus 

de façana però el podem resumir en punts generals:   

 

- Acopi dels materials necessaris a les plantes 

- Col·locació d’aplomades (verticalitat) i col·locació de regles. 

- Senyalització en planta de la primera filada per a la col·locació correcta de les peces 

- Col·locació de la primera filada i successives fins a l’altura de les espatlles. 
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A més per a les façanes ventilada i transventilada: 

 

- Col·locació d’estructura auxiliar que sol ser metàl·lica per a la subjecció dels elements 

ceràmics que actuaran com acabat de la façana 

- Col·locació d’elements sustentadors ceràmics que donaran l’acabat final a la coberta 

 

Operaris que intervindran en el procés constructiu  

En la construcció de façanes ceràmiques intervindran: 

- Gruistes 

- Paletes 

- Operaris de carretó elevador 

 

I per a les façanes ventilada i transventilada: 

- Muntadors de subestructura metàl·lica 

- Soldadors 

Maquinària que intervindrà en el procés constructiu  

La maquinària, eines i elements auxiliars utilitzats per a la realització d’aquestes tasques, 

entre d’altres serien: 

 

- Formigonera pastera 

- Grua 

- Dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar 

- Transpalet 

- Andamis 

- Escales de mà 

- Carretilles manuals 

- Martells 

- Serra circular 

- Grueta o cabestrant mecànic “maquinillo” 

- Carretó elevador 
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- Màquina de trepar 

- .... 

 

RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell 

· Caiguda des d’elements auxiliars 
(escales, bastides, plataformes...) 

· Caiguda pel perímetre del forjat ( si 
es construeix la façana des de 
l’interior de l’edifici) 

· Utilitzar accessos inadequats 
· Falta de mesures de protecció a les 

bastides 
· Mala col·locació o subjecció dels 

elements auxiliars 
· Ordre i neteja insuficients de la zona 

de treball 
· Relliscades o caigudes per 

irregularitats en les superfícies de 
treball 

· Condicions atmosfèriques adverses 
Caiguda de 

persones al 

mateix nivell 

· Ensopegades amb elements fixes al 
terra (acopi de materials...) 

· Ensopegades amb eines o materials 
que s'han estat utilitzant 

· Relliscades pel terra humit i per 
materials pastosos 

· Torçades de peu 

· Ordre i neteja insuficient de la zona 
de treball 

· Irregularitats en les superfícies de 
treball o de circulació 

· Il·luminació insuficient 
· Presses  

Caiguda 

d’objectes per 

desplom 

· Caiguda de mercaderies (totxos, 
aplacats ceràmics…) durant la 
elevació i transport al lloc de 
treball 

· Caiguda de murs no executats 
correctament 

· Mala subjecció dels elements a 
elevar 

· Falta de coordinació entre gruista i 
operaris que manipulen la 
maquinària 

· Falta de manteniment dels elements 
auxiliars d’elevació 

· Realització defectuosa dels murs de 
façana 

· Falta d’un  lloc de treball adequat 
Caiguda  

d’objectes per 

manipulació 

· Caiguda d’elements (totxos, 
aplacats ceràmics, estructures 
auxiliars de façana…) al 
treballador que ho està manipulant 

· Caiguda d’eines per la seva 
manipulació 

· Llocs de treball inadequats 
· Presses en els treballs 
· Falta de guardadors d’eines, eines 

transportades de manera perillosa 
· Abús d’eines per efectuar qualsevol 

tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o  

defectuoses 
Caiguda 

d’objectes 

despresos 

· Caiguda d’elements (totxos, 
aplacats ceràmics,estructures 
auxiliars de façana…) a 
treballadors que no ho estan 
manipulant 

· Caiguda d’eines a treballadors que 
no les estan utilitzant 

· Caiguda càrregues suspeses sobre 
treballadors 

· Falta d’ordre i neteja 
· Falta de senyalització on s'està 

realitzant treballs 
· Falta de coordinació entre les 

tasques a la obra 
· Imprudència per part de la persona 

que realitza els treballs 
· Falta de proteccions col·lectives 

Trepitjades 

sobre objectes 

· Lesions per trepitjades sobre 
objectes punxants o tallants (claus, 
restes de runa, elements metàl·lics 
de façana…) 

· Desordre en el lloc de treball 
· Falta de gestió dels retalls i runa 
 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

4. Identificació de riscos en la construcció dels diferents elements ceràmics 

P à g i n a  | 43  Arantxa Escalera Pérez 

RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Cops contra 

objectes 

immòbils 

· Cops contra acopi de materials 
· Cops contra elements auxiliars 

(escales, bastides, plataformes...) 

· Falta de senyalització i advertència 
· Col·locació inadequada d’acopi de 

materials 
· Falta d’atenció mentre es descàrrega 

el material en planta 
· Mala col·locació dels elements 

auxiliars 
Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Cops, talls i ferides per la utilització 
d’elements mòbils de màquines 
(serres, transpalets, 
muntacàrregues, trepant…) 

· Falta de formació del treballador per 
a la utilització de la màquina en 
concret 

· Utilització incorrecta de les 
màquines 

· Falta de senyalització 
· Utilització de maquinària defectuosa 

Cops amb 

objectes o eines 

· Cops, talls i ferides per la 
manipulació  d’estructures auxiliars 
metàl·liques per a façanes 

· Lesions al utilitzar eines manuals 
· Cops, talls i ferides per la 

manipulació de peces ceràmiques 

· Presses en les tasques de 
manipulació 

· Abús d’eines per efectuar qualsevol 
tipus d’operació 

· Ús d’eines inadequades o 
defectuoses 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Projecció de partícules de ciment 
· Projecció de partícules al tallar o 

manipular elements ceràmics 
· Projecció de partícules en el tall o 

manipulació d’estructures auxiliars 
metàl·liques per a façanes 

· Falta de proteccions per als 
treballador quan es projecten 
fragments 

· Falta de formació per la utilització 
d’eines i maquinària 

· Imprudències en la manipulació de 
materials i eines 

· Ús d’eines i maquinària inadequada 
o defectuosa 

· Ús d’eines sense proteccions 
Atrapament per 

o entre objectes 

· Atrapaments de les mans  i peus 
entre la càrrega i elements fixes 
quan es descarreguen els materials 

· Atrapaments entre les càrregues 
amuntegades per caiguda 
d’aquestes. 

· Atrpaments durant la construcció de 
les façanes 

· Mala coordinació entre el gruista i 
l’enganxador de la càrrega 

· Transportar la càrrega a baixa altura 
sense inspeccionar la zona. 

· Falta d’ordre i neteja 
· Presses en els treballs 
· Falta de senyalització 
· Realització inadequada dels treballs 

Sobreesforços · Lesions lumbars 
· Luxacions en extremitats 

· Per aturar la càrrega 
· Per falta d’estones de descans 
· Per postures forçades del tronc i 

braços a ras de terra, manipulant els 
materials ceràmics 

· Per acompanyar la càrrega amb les 
mans durant la descàrrega en planta 

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Treballar al mig dia durant les 
èpoques estivals de gran insolació 
 

· Falta de planificació de treballs 
· Falta de formació dels treballadors 

 

Contactes 

elèctrics 

· Contactes elèctrics indirectes amb 
la maquinària d’obra (trepant, 
pistola de claus…) 

· Falta de doble aïllament 
· Falta de terra 
· Utilització de maquinària en mal 

estat o defectuosa 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Inhalació o 

ingestió de 

substàncies 

nocives 

· Intoxicació per inhalació de 
substàncies nocives 

· Realització de soldadures 
· Col·locació d’aïllament o 

impermeabilitzants 
· Utilització de dissolvents i adhesius 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Dermatosis per contacte els 
materials per a la construcció de 
façanes. 

· Contacte de la pell amb el morter o a 
l’ús de dissolvents o pigments tòxics 

· Imprudències i presses 

Explosions · Lesions causades per  l’ona 
expansiva d’una explosió 

· Ús de dissolvents 
· Imprudències 

Incendis · Lesions causades per  un foc · Presència de materials combustibles 
· Falta d’ordre i neteja 
· Imprudència 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(METALLS: Crom 

trivalent i els 

seus 

components) 

· Malalties causades per la 
preparació, utilització i manipulació 
dels compostos de Crom 

· Realització de soldadures i talls en 
metall en la realització d’estructures 
auxiliars 
 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(METALLS: 

Níquel i els seus 

compostos) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació de Níquel i els seus 
compostos 

· Realització de soldadures 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÀCIDS 

ORGÀNICS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació de materials o 
productes que contenen àcids 
orgànics 

· Utilització i manipulació d’adhesius, 
resines, pintures i vernissos. 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

4. Identificació de riscos en la construcció dels diferents elements ceràmics 

P à g i n a  | 45  Arantxa Escalera Pérez 

RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, 

EPÒXIDS i 

NITRODERI-

VATS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’aquests agents 
químics 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÈSTERS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’èsters 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents i adhesius 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÒXIDS) 

· Malalties causades per la realització 
de tasques amb exposició a òxids 

· Realització de soldadures 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA 

PEL SOROLL) 

· Malalties causades per l’exposició 
continuada a sorolls intensos 

· Utilització de maquinària sorollosa 
(acopi de materials, tall de peces...) 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- 

LARS O 

ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES 

PER LES 

VIBRACIONS) 

· Malalties causades pels treballs en 
que es produeixen vibracions 
transmeses a la mà i al braç per 
gran nombre de màquines o per 
objectes mantinguts sobre una 
superfície vibrant. 

· Malalties causades pels treballs que 
exposen al recolzament del taló de 
la mà de forma repetitiva i els xocs 
transmesos per la utilització d’una 
eina amb vibració 

· Utilització de pistoles de sellat, 
rebladores, perforadores, màquina de 
trepar, serres mecàniques... 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

PROVOCADES 

PER POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN 

ELS TREBALLS) 

· Bursitis crònica a la zona de 
recolzament dels genolls 

· Patologia tendinosa crònica de 
“manguito” dels rotadors a les 
espatlles en treballs que es realitzin 
amb els colzes en posició elevada o 
que tensin els tendons 

· Epicondilitis i epitrocleitis en colze 
i avantbraç en treballs que 
requereixin moviments de impacte 
o sacsejades repetides del braç 
contra resistència, així com 
moviments de flexo tensió forçada 
del canell. 

· Patologies en mans i canells com la 
T. de Quervin, entre d’altes, 
causades per treballs amb girs i 
desviacions cubitals i radials 
repetides de la mà així com 
moviments repetits o mantinguts 
dels canells 

· Arrencament per fatiga de les 
“apòfisis espinosa” 

· Paràlisis dels nervis deguts a la 
pressió (colze i canell)  en treballs 
en els que es produeixi un 
recolzament prologat i repetit de 
forma directa o indirecta. 

· Realització de moviments repetitius 
· Treballar forçant postures 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies 
d’alt  pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Altres malalties de mecanisme 

imprecís  

· Inhalació de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies de 
baix pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Urticàries i angioedemes 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Febre dels metalls i d’altres 

substàncies de pes molecular 
· Pneumopatia intersticial difusa  

· Inhalació de substàncies en la 
realització de soldadures 

· Inhalació de substàncies en la 
realització d’aïllaments 

· Inhalació de substàncies en el tall de 
peces ceràmiques. 

Malalties de la 

pell causades 

per substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

· Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  
en que es produeix contacte amb 
substàncies de baix pes molecular 

· Utilització de dissolvents i adhesius 
· Realització de soldadures 
· Realització d’aïllaments 
· Tall i col·locació de peces 

ceràmiques 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties de la 

pell causades 

per substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  
en que es produeix contacte amb 
substàncies d’alt pes molecular 

· Utilització de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

 

4.2. Identificació de riscos per envans (interiors i parets 

mitgeres) amb elements ceràmics 

Procés constructiu d’envans amb elements ceràmics 

El procés constructiu per a la realització d’envans (interiors i parets mitgeres) amb elements 

ceràmics resumit en punts generals és: 

 

- Acopi dels materials necessaris a les plantes 

- Senyalització en planta de la primera filada 

- Col·locació de la primera filada i successives fins a l’altura de les espatlles 

- Amb l’ajuda d’elements auxiliars acabar l’envà fins el sostre 

- Posteriorment es realitzaran els acabats (guix, rajoles...) 

Operaris que intervindran en el procés constructiu  

En la construcció de envans ceràmics intervindran: 

- Gruistes 

- Paletes 

- Operaris de carretó elevador 

Maquinària que intervindrà en el procés constructiu  
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La maquinària, eines i elements auxiliars utilitzats per a la realització d’aquestes tasques, 

entre d’altres serien: 

 

- Formigonera pastera 

- Grua 

- Dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar 

- Transpalet 

- Andamis 

- Escales de mà 

- Carretilles manuals 

- Martells 

- Serra circular 

- Grueta o cabestrant mecànic “maquinillo” 

- Carretó elevador 

- Màquina de trepar 

- Escomesa d’aigua i electricitat 

- Altres 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Caiguda de persones a 

diferent nivell 

· Caiguda pel perímetre del forjat 
(buits) 

 

· Utilitzar accessos inadequats 
· Falta de mesures de protecció 

col·lectiva 
· Mala subjecció dels elements 

auxiliars 
· Ordre i neteja insuficients 
· Relliscades o caigudes per 

irregularitats en les superfícies de 
treball 

Caiguda de persones al 

mateix nivell 

· Ensopegades amb elements fixes 
al terra (acopi de materials...) 

· Ensopegades amb eines o 
materials que s'han estat utilitzant 

· Relliscades pel terra humit i per 
materials pastosos 

· Torçades de peu 

· Ordre i neteja insuficient 
· Irregularitats en les superfícies de 

treball o de circulació 
· Il·luminació insuficient 
· Presses  

Caiguda d’objectes per 

desplom 

· Caiguda de mercaderies (totxos, 
aplacats ceràmics…) durant la 
elevació i transport al lloc de 
treball 

· Caiguda de murs per la seva 
incorrecta realització 
 

· Mala subjecció dels elements a 
elevar 

· Falta de coordinació entre gruista 
i operaris que manipulen la 
maquinària 

· Falta de manteniment dels 
elements auxiliars d’elevació 

· Falta de senyalització del lloc de 
treball 

· Realització defectuosa dels murs  
Caiguda  d’objectes per 

manipulació 

· Caiguda d’elements (totxos, 
aplacats ceràmics...) al 
treballador que ho està 
manipulant 

· Caiguda d’eines per la seva 
manipulació 

· Llocs de treball inadequats 
· Presses en els treballs 
· Falta de guardadors d’eines, 

eines transportades de manera 
perillosa 

· Abús d’eines per efectuar 
qualsevol tipus d’operació 

· Ús d’eines inadequades o  
defectuoses 

Caiguda d’objectes 

despresos 

· Caiguda d’elements (totxos, 
aplacats ceràmics...) a 
treballadors que no ho estan 
manipulant 

· Caiguda d’eines a treballadors 
que no les estan utilitzant 

· Caiguda de càrregues suspeses 
sobre treballadors 

· Falta d’ordre i neteja 
· Falta de senyalització on s'està 

realitzant treballs 
· Falta de coordinació entre les 

tasques a la obra 
· Imprudència per part de la 

persona que realitza els treballs 
· Falta de proteccions col·lectives 

Trepitjades sobre 

objectes 

· Lesions per trepitjades sobre 
objectes punxants o tallants 
(claus, restes de runa…) 

· Desordre en el lloc de treball 
· Falta de gestió dels retalls i runa 
 

Cops contra objectes 

immòbils 

· Cops contra acopi de materials 
· Cops contra elements auxiliars 

(escales, bastides, plataformes...) 

· Falta de senyalització i 
advertència 

· Falta d’atenció mentre es 
descàrrega el material en planta 

· Col·locació inadequada d’acopi 
de materials 

· Mala col·locació dels elements 
auxiliars 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Cops o contactes amb 

elements mòbils de la 

màquina 

· Cops, talls i ferides per la 
utilització d’elements mòbils de 
màquines (serres, transpalets, 
muntacàrregues, trepant…) 

· Falta de formació del treballador 
per a la utilització de la màquina 
en concret 

· Utilització incorrecta de les 
màquines 

· Falta de senyalització 
· Imprudències i presses en els 

treballs 
· Utilització de maquinària 

defectuosa 
Cops amb objectes o eines · Lesions al utilització d’eines 

manuals 
· Cops amb elements constructius 

· Presses en les tasques  
· Abús d’eines per efectuar 

qualsevol tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o 

defectuoses 
· Mala col·locació de les peces 

Projecció de fragments o 

partícules 

· Projecció de partícules de ciment 
· Projecció de partícules al tallar o 

manipular elements ceràmics 

· Falta de proteccions per als 
treballador quan es projecten 
fragments 

· Falta de formació per la 
utilització d’eines i maquinària 

· Imprudències en la manipulació 
de materials i eines 

· Ús d’eines i maquinària 
inadequada o defectuosa 

· Ús d’eines sense proteccions 
Atrapament per o entre 

objectes 

· Atrapaments de les mans  i peus 
entre la càrrega i elements fixes 
quan es deixen els materials sobre 
la planta de forjat 

· Atrapaments entre les càrregues 
amuntegades per caiguda 
d’aquestes. 

· Atrpaments durant la construcció 
de les parets 

· Mala coordinació entre el gruista 
i l’enganxador de la càrrega 

· Transportar la càrrega a baixa 
altura sense inspeccionar la zona. 

· Falta d’ordre i neteja 
· Presses en els treballs 
· Falta de senyalització 

Sobreesforços · Lesions lumbars 
· Luxacions en extremitats 

· Per aturar la càrrega 
· Per falta d’estones de descans 
· Per postures forçades del tronc i 

braços a ras de terra, manipulant 
els materials ceràmics 

· Per acompanyar la càrrega amb 
les mans durant la descàrrega en 
planta 

Exposició a temperatures 

extremes 

· Treballar al mig dia durant les 
èpoques estivals de gran insolació 

· Falta de planificació de treballs 
· Falta de formació dels 

treballadors 

Contactes elèctrics · Contactes elèctrics indirectes amb 
la maquinària d’obra (trepant, 
pistola de claus…) 

· Falta de doble aïllament 
· Falta de terra 
· Utilització de maquinària 

defectuosa 
Inhalació o ingestió de 

substàncies nocives 

· Intoxicació per inhalació de 
substàncies nocives 

· Utilització de dissolvents i 
adhesius 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Contactes amb 

substàncies càustiques o 

corrosives 

· Dermatosis per contacte els 
materials per a la construcció de 
façanes. 

· Contacte de la pell amb el morter 
o a l’ús de dissolvents o pigments 
tòxics 

 

Explosions · Lesions causades per  l’ona 
expansiva d’una explosió 

· Ús de dissolvents 
· Imprudències 

Incendis · Lesions causades per  un foc · Presència de materials 
combustibles 

· Falta d’ordre i neteja 
· Imprudències 

Malalties causades per 

agents químics (ÀCIDS 

ORGÀNICS) 

· Malalties causades per la 
utilització i manipulació de 
materials o productes que 
contenen àcids orgànics 

· Utilització i manipulació 
d’adhesius 

Malalties causades per 

agents químics 

(ALDEHIDS, AROMÀTICS, 

CETONES, EPÒXIDS i 

NITRODERI-VATS) 

· Malalties causades per la 
utilització i manipulació 
d’aquests agents químics 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents 

Malalties causades per 

agents químics (ÈSTERS) 

· Malalties causades per la 
utilització i manipulació d’èsters 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents i adhesius 

Malalties causades per 

agents físics 

(HIPOCAUSIA O SORDERA 

PROVOCADA PEL 

SOROLL) 

· Malalties causades per 
l’exposició continuada a sorolls 
intensos 

· Utilització de maquinària 
sorollosa (acopi de materials, tall 
de peces...) 

Malalties causades per 

agents físics (MALALTIES 

OSTEORTICU- LARS O 

ANGINEU-ROTIQUES 

PROVOCADES PER LES 

VIBRACIONS) 

· Malalties causades pels treballs 
en que es produeixen vibracions 
transmeses a la mà i al braç per 
gran nombre de màquines o per 
objectes mantinguts sobre una 
superfície vibrant 

· Malalties causades pels treballs 
que exposen al recolzament del 
taló de la mà de forma repetitiva i 
els xocs transmesos per la 
utilització d’una eina amb 
vibració 

· Utilització de pistoles de sellat, 
rebladores, perforadores, màquina 
de trepar, serres mecàniques... 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties causades per 

agents físics (MALALTIES 

PROVOCADES PER 

POSTURES FORÇADES I 

MOVIMENTS REPETITIUS 

EN ELS TREBALLS) 

· Bursitis crònica a la zona de 
recolzament dels genolls 

· Patologia tendinosa crònica de 
“manguito” dels rotadors a les 
espatlles en treballs que es 
realitzin amb els colzes en 
posició elevada o que tensin els 
tendons 

· Epicondilitis i epitrocleitis en 
colze i avantbraç en treballs que 
requereixin moviments de 
impacte o sacsejades repetides del 
braç contra resistència, així com 
moviments de flexo tensió 
forçada del canell. 

· Patologies en mans i canells com 
la T. de Quervin, entre d’altes, 
causades per treballs amb girs i 
desviacions cubitals i radials 
repetides de la mà així com 
moviments repetits o mantinguts 
dels canells 

· Arrencament per fatiga de les 
“apòfisis espinosa” 

· Paràlisis dels nervis deguts a la 
pressió (colze i canell)  en treballs 
en els que es produeixi un 
recolzament prologat i repetit de 
forma directa o indirecta. 

· Realització de moviments 
repetitius 

· Treballar forçant postures 

Malalties professionals 

causades per inhalació de 

substàncies i d’altres 

agents 

(SUBSTÀNCIES D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies 
d’alt  pes molecular, com poden 
ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de 

la via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Altres malalties de mecanisme 

imprecís  

· Inhalació de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes 
i substàncies enzimàtiques 
d’origen vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

Malalties professionals 

causades per inhalació de 

substàncies i d’altres 

agents 

(SUBSTÀNCIES DE BAIX 

PES MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies 
de baix pes molecular, com poden 
ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Urticàries i angioedemes 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de 

la via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Febre dels metalls i d’altres 

substàncies de pes molecular 
· Pneumopatia intersticial difusa  

· Inhalació de substàncies en la 
realització d’aïllaments 

· Inhalació de substàncies en el tall 
de peces ceràmiques. 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties de la pell 

causades per substàncies 

i  agents 

(SUBSTÀNCIES DE BAIX 

PES MOLECULAR) 

Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  
en que es produeix contacte amb 
substàncies de baix pes molecular 

· Utilització de dissolvents i 
adhesius 

· Tall i col·locació de peces 
ceràmiques 

Malalties de la pell 

causades per substàncies 

i  agents 

(SUBSTÀNCIES D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  
en que es produeix contacte amb 
substàncies d’alt pes molecular 

· Utilització de substàncies 
d’origen vegetal, animal, 
microorganismes i substàncies 
enzimàtiques d’origen vegetal, 
animal i/o de microorganismes en 
els treballs realitzats. 

 

4.3. Identificació de riscos per cobertes amb elements 

ceràmics 

Procés constructiu de cobertes amb elements ceràmics 

Podem trobar dos tipus de cobertes : cobertes planes i cobertes inclinades 

 
Per a les cobertes planes el procés constructiu serà el següent: 
 

- Acopi dels materials necessaris 

- Formació pendent inferior al 5% (solera, formigó cel·lular, “tabique conejero”...) sobre 

l’últim forjat de l’edifici 

- Col·locació d’aïllament i impermeabilització (teles asfàltiques, làmines butíliques, 

imprimació...) 

- Col·locació acabat ceràmic 

 
Per a les cobertes inclinades el procés constructiu serà: 

- Acopi dels materials necessaris 

- Col·locació de l’aïllament i si es creu convenient impermeabilització sobre l’últim 

forjat de l’edifici 

- Col·locació de l’acabat ceràmic (teules) 
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Operaris que intervindran en el procés constructiu  

En la construcció de cobertes amb elements ceràmics intervindran: 

- Gruistes 

- Paletes 

- Operaris pel bombeig de formigó 

- Operaris pel bombeig de formigó cel·lular 

Maquinària que intervindrà en el procés constructiu  

La maquinària, eines i elements auxiliars utilitzats per a la realització d’aquestes tasques, 

entre d’altres serien: 

 

- Formigonera Grua 

- Dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar 

- Bomba formigó 

- Andamis 

- Escales de mà 

- Carretilles manuals 

- Martells 

- Serra circular 

- Grueta o cabestrant mecànic “maquinillo” 

- Carretó elevador 

- Màquina de trepar 

- Escomesa d’aigua i electricitat 

- Altres 
 

RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell 

· Caiguda pel perímetre del forjat 
· Caiguda des d’elements auxiliars 

(escales, bastides, plataformes...) 

· Utilitzar accessos inadequats 
· Falta mesures de protecció 

col·lectiva 
· Mala subjecció d’elements auxiliars 
· Relliscades o caigudes per 

irregularitats en les superfícies de 
treball 

· Ordre i neteja insuficients en el lloc 
de treball 

· Condicions atmosfèriques adverses 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell 

· Ensopegades amb elements fixes al 
terra  

· Ensopegades amb eines o materials 
que s'han estat utilitzant 

· Relliscades pel terra humit i per 
materials pastosos 

· Torçades de peu 

· Ordre i neteja insuficient 
· Irregularitats en les superfícies de 

treball o de circulació 
· Il·luminació insuficient 
· Presses  

Caiguda 

d’objectes per 

desplom 

· Caiguda de mercaderies (totxos, 
teules…) durant la elevació i 
transport al lloc de treball 

· Mala subjecció dels elements a 
elevar 

· Falta de coordinació entre gruista i 
operaris que manipulen la 
maquinària 

· Falta de manteniment dels elements 
auxiliars d’elevació 

Caiguda  

d’objectes per 

manipulació 

· Caiguda d’elements (totxos, 
teules...) al treballador que ho està 
manipulant 

· Caiguda d’eines per la seva 
manipulació 

· Llocs de treball inadequats 
· Presses en els treballs 
· Falta de guardadors d’eines, eines 

transportades de manera perillosa 
· Abús d’eines per efectuar qualsevol 

tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o  

defectuoses 
· Mala col·locació de les peces 

Caiguda 

d’objectes 

despresos 

· Caiguda d’elements (totxos, 
teules...) a treballadors que no ho 
estan manipulant 

· Caiguda d’eines a treballadors que 
no les estan utilitzant 

· Caiguda càrregues suspeses sobre 
treballadors 

· Falta d’ordre i neteja 
· Falta de senyalització on s'està 

realitzant treballs 
· Falta de coordinació entre les 

tasques a la obra 
· Imprudència per part de la persona 

que realitza els treballs 
· Falta de proteccions col·lectives 

Trepitjades 

sobre objectes 

· Lesions per trepitjades sobre 
objectes punxants o tallants (claus, 
restes de runa…) 

· Desordre en el lloc de treball 
· Falta de gestió dels retalls i runa 
 

Cops contra 

objectes 

immòbils 

· Cops contra acopi de materials 
· Cops contra elements auxiliars 

(escales, bastides, plataformes...) 
· Cops contra maquinària de 

formigonat 

· Falta de senyalització i advertència 
· Falta d’atenció mentre es descàrrega 

el material en planta 
· Mala col·locació dels materials 

d’acopi 
· Mala col·locació d’elements 

auxiliars 
Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Cops, talls i ferides per la utilització 
d’elements mòbils de màquines 
(serres, transpalets, 
muntacàrregues, trepant…) 

· Falta de formació del treballador per 
a la utilització de la màquina en 
concret 

· Utilització incorrecta de les 
màquines 

· Falta de senyalització 
· Imprudències i presses en els 

treballs 
· Utilització de maquinària defectuosa 

Cops amb 

objectes o eines 

· Lesions al utilització d’eines 
manuals 

· Cops amb elements constructius 

· Presses en les tasques  
· Abús d’eines per efectuar qualsevol 

tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o 

defectuoses 
· Ús d’eines defectuoses 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Projecció de partícules de ciment 
· Projecció de partícules al tallar o 

manipular elements ceràmics 
· Projecció de partícules al soldar 

elements 

· Falta de proteccions per als 
treballador quan es projecten 
fragments 

· Falta de formació per la utilització 
d’eines i maquinària 

· Imprudències en la manipulació de 
materials i eines 

· Ús d’eines i maquinària inadequada 
o defectuosa 

· Ús d’eines sense proteccions 
Atrapament per 

o entre objectes 

· Atrapaments de les mans  i peus 
entre la càrrega i elements fixes 
quan es deixen els materials sobre 
la planta de forjat 

· Atrapaments entre les càrregues 
amuntegades per caiguda 
d’aquestes. 

· Mala coordinació entre el gruista i 
l’enganxador de la càrrega 

· Falta de protecció individual 
· Transportar la càrrega a baixa altura 

sense inspeccionar la zona. 
· Falta d’ordre i neteja 
· Presses en els treballs 
· Falta de senyalització 

Sobreesforços · Lesions lumbars 
· Luxacions en extremitats 

· Per aturar la càrrega 
· Per falta d’estones de descans 
· Per postures forçades del tronc i 

braços a ras de terra, manipulant els 
materials ceràmics 

· Per acompanyar la càrrega amb les 
mans durant la descàrrega en planta 

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Treballar al mig dia durant les 
èpoques estivals de gran insolació 

 

· Falta de planificació de treballs 
· Falta de formació dels treballadors 
 

Contactes 

elèctrics 

· Contactes elèctrics indirectes amb 
la maquinària d’obra (trepant, 
pistola de claus…) 

· Falta de doble aïllament 
· Falta de terra 
· Imprudències i presses 

Inhalació o 

ingestió de 

substàncies 

nocives 

· Intoxicació per inhalació de 
substàncies nocives 

· Inhalació de substàncies de 
l’aïllament i impermeabilització 

· Realització de soldadures 
· Col·locació aïllament o 

impermeabilitzants 
· Utilització de dissolvents i adhesius 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Dermatosis per contacte amb 
materials 

· Contacte de la pell amb el morter o a 
l’ús de dissolvents o pigments tòxics 

· Contacte amb substàncies 
bituminoses 

· Imprudències i presses 

Exposició a 

radiacions 

· Unió de làmines asfàltiques · Manipulació del calefactor per a la 
unió de làmines asfàltiques 

Explosions · Lesions causades per  l’ona 
expansiva d’una explosió 

· Ús de dissolvents 
· Col·locació i acopi de materials 

impermeabilitzants i aïllants 
· Imprudències i presses 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Incendis · Lesions causades per  un foc · Presència de materials combustibles 
(dissolvents, materials aïllants...) 

· Falta d’ordre i neteja 
· Imprudències i presses 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÀCIDS 

ORGÀNICS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació de materials o 
productes que contenen àcids 
orgànics 

· Utilització i manipulació d’adhesius, 
resines, pintures i vernissos. 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, 

EPÒXIDS i 

NITRODERI-

VATS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’aquests agents 
químics 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÈSTERS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’èsters 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents i adhesius 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA 

PEL SOROLL) 

· Malalties causades per l’exposició 
continuada a sorolls intensos 

· Utilització de maquinària sorollosa 
(acopi de materials, tall de peces...) 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- 

LARS O 

ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES 

PER LES 

VIBRACIONS) 

· Malalties causades pels treballs en 
que es produeixen vibracions 
transmeses a la mà i al braç per 
gran nombre de màquines o per 
objectes mantinguts sobre una 
superfície vibrant. 

· Malalties causades pels treballs que 
exposen al recolzament del taló de 
la mà de forma repetitiva i els xocs 
transmesos per la utilització d’una 
eina amb vibració 

· Utilització de pistoles de sellat, 
rebladores, perforadores, màquina de 
trepar, serres mecàniques... 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

PROVOCADES 

PER POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN 

ELS TREBALLS) 

· Bursitis crònica a la zona de 
recolzament dels genolls 

· Patologia tendinosa crònica de 
“manguito” dels rotadors a les 
espatlles en treballs que es realitzin 
amb els colzes en posició elevada o 
que tensin els tendons 

· Epicondilitis i epitrocleitis en colze 
i avantbraç en treballs que 
requereixin moviments de impacte 
o sacsejades repetides del braç 
contra resistència, així com 
moviments de flexo tensió forçada 
del canell. 

· Patologies en mans i canells com la 
T. de Quervin, entre d’altes, 
causades per treballs amb girs i 
desviacions cubitals i radials 
repetides de la mà així com 
moviments repetits o mantinguts 
dels canells 

· Arrencament per fatiga de les 
“apòfisis espinosa” 

· Paràlisis dels nervis deguts a la 
pressió (colze i canell)  en treballs 
en els que es produeixi un 
recolzament prologat i repetit de 
forma directa o indirecta. 

· Realització de moviments repetitius 
· Treballar forçant postures 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies 
d’alt  pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Altres malalties de mecanisme 

imprecís  

· Inhalació de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies de 
baix pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Urticàries i angioedemes 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Febre dels metalls i d’altres 

substàncies de pes molecular 
· Pneumopatia intersticial difusa  

· Inhalació de substàncies en la 
realització d’aïllaments 

· Inhalació de substàncies en el tall de 
peces ceràmiques. 

· Inhalació de substàncies en la 
realització de soldadures 

Malalties de la 

pell causades 

per substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  en 
que es produeix contacte amb 
substàncies de baix pes molecular 

· Utilització de dissolvents i adhesius 
· Realització de soldadures 
· Realització d’aïllaments 
· Tall i col·locació de peces 

ceràmiques 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties de la 

pell causades 

per substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  en 
que es produeix contacte amb 
substàncies d’alt pes molecular 

· Utilització de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

 

4.4. Identificació de riscos per a forjats amb elements 

ceràmics 

Procés constructiu  de forjats amb elements ceràmics 

El procés constructiu per a la realització de forjats amb elements ceràmics resumit en punts 

generals és: 

 

- Acopi dels materials necessaris a les plantes 

- Col·locació d’elements 

o Col·locació de jàsseres prefabricades (si s’escau) 

o Col·locació de puntals, sopandes i contrasopandes 

o Col·locació d’encofrat (recuperable o no recuperable) 

o Col·locació de components (Revoltons, biguetes, armadura) 

- Abocament del formigó i posterior vibrat 

- Desencofrat del forjat després del temps estimat 

Operaris que intervindran en el procés constructiu  

En la construcció de forjats amb elements ceràmics intervindran: 

- Gruistes 

- Paletes 

- Encofradors 

- Operaris pel bombeig de formigó 
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- Ferrallistes 

- Operaris per l’abocament i vibrat de formigó 

- Conductors de formigonera 

Maquinària que intervindrà en el procés constructiu  

La maquinària, eines i elements auxiliars utilitzats per a la realització d’aquestes tasques, 

entre d’altres serien: 

 

- Camió formigonera 

- Grua 

- Bomba de formigó 

- Vibrador 

- Dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar 

- Transpalet 

- Andamis 

- Escales de mà 

- Carretilles manuals 

- Martells 

- Serra circular 

- Grueta o cabestrant mecànic “maquinillo” 

- Carretó elevador 

- Màquina de trepar 

- Escomesa d’aigua i electricitat 

- Puntals, sopandes i contrasopandes 

- Encofrat 

- Altres 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell 

· Caiguda pel perímetre del forjat 
· Caiguda des d’elements auxiliars 

(escales, bastides, plataformes...) 

· Inestabilitat de l’encofrat, 
enfonsament 

· Utilitzar accessos inadequats 
· Falta de mesures de protecció 

col·lectiva 
· Mala col·locació o subjecció dels 

elements auxiliars 
· Ordre i neteja insuficients 
· Relliscades o caigudes per 

irregularitats en les superfícies de 
treball 

· Condicions atmosfèriques adverses 
Caiguda de 

persones al 

mateix nivell 

· Ensopegades amb elements fixes al 
terra (ferralla, baines, congrenys...) 

· Relliscades pel terra humit i per 
materials pastosos 

· Caminar per sobre de les 
armadures 

· Ordre i neteja insuficient 
· Irregularitats en les superfícies de 

treball o de circulació 
· Il·luminació insuficient 
· Presses i imprudència 

Caiguda 

d’objectes per 

desplom 

· Caiguda de mercaderies (revoltons, 
ceràmics, armadures…) durant la 
elevació i transport al lloc de 
treball 

· Mala subjecció dels elements a 
elevar 

· Falta de coordinació entre gruista i 
operaris que manipulen la 
maquinària 

· Falta de manteniment dels elements 
auxiliars d’elevació 

Caiguda  

d’objectes per 

manipulació 

· Caiguda d’elements (revoltons, 
ceràmics, barres...) al treballador 
que ho està manipulant  

· Caiguda d’eines per la seva 
manipulació 

· Llocs de treball inadequats 
· Presses en els treballs 
· Falta de guardadors d’eines, eines 

transportades de manera perillosa 
· Abús d’eines per efectuar qualsevol 

tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o 

defectuoses 
· Mala realització dels treballs 

Caiguda 

d’objectes 

despresos 

· Caiguda d’elements (revoltons, 
armadures...) a treballadors que no 
ho estan manipulant 

· Caiguda d’eines a treballadors que 
no les estan utilitzant 

· Caiguda càrregues suspeses sobre 
treballadors 

· Falta d’ordre i neteja 
· Presses en els treballs 
· Falta de guardadors d’eines, eines 

transportades de manera perillosa 
· Abús d’eines per efectuar qualsevol 

tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o 

defectuoses 
· Falta de proteccions col·lectives 
· Mala realització dels treballs 

Trepitjades 

sobre objectes 

· Lesions per trepitjades sobre 
objectes punxants o tallants (claus, 
restes de runa, armadures…) 

· Desordre en el lloc de treball 
· Falta de gestió dels retalls i runa 
 

Cops contra 

objectes 

immòbils 

· Cops contra acopi de materials 
· Cops contra elements auxiliars 

(escales, bastides, plataformes...) 
· Cops contra maquinària de 

formigonat 
· Cops contra elements d’encofrat 

col·locats (topes, cunyes...) 

· Falta de senyalització i advertència 
· Falta d’atenció mentre es descàrrega 

el material en planta 
· Mala col·locació dels materials 

d’acopi 
· Mala col·locació d’elements 

auxiliars 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Cops, talls i ferides per la utilització 
d’elements mòbils de màquines 
(serres, transpalets, 
muntacàrregues, trepant…) 
 

· Falta de formació del treballador per 
a la utilització de la màquina en 
concret 

· Utilització incorrecta de les 
màquines 

· Falta de senyalització 
· Imprudències i presses en els 

treballs 
· Utilització de maquinària defectuosa 

Cops amb 

objectes o eines 

· Cops amb els mitjans de formigonat 
mànega de la bomba 

· Lesions al utilització de vibrador 
· Lesions al utilitzar eines manuals 
· Cops amb elements constructius 
· Cops amb eines manuals 

 

· Presses en les tasques  
· Abús d’eines per efectuar qualsevol 

tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o 

defectuoses 
· Falta de senyalització de la zona de 

treball 
Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Projecció de partícules de formigó 
fresc mentre s’aboca  

· Projecció de partícules al tallar o 
manipular elements ceràmics 

· Projecció de partícules al soldar 
elements 

· Falta de proteccions per als 
treballador quan es projecten 
fragments 

· Falta de formació per la utilització 
d’eines i maquinària 

· Imprudències en la manipulació de 
materials i eines 

· Ús d’eines i maquinària inadequada 
o defectuosa 

· Ús d’eines sense proteccions 
Atrapament per 

o entre objectes 

· Atrapament de les mans  i peus 
entre la càrrega i elements fixes 
quan es deixen els materials sobre 
la planta de forjat 

· Atrapaments entre les càrregues 
amuntegades per caiguda 
d’aquestes 

· Atrapaments de les mans  i peus o 
part del cos pel cubilot, trompa o 
altres accessoris d’abocat del 
formigó 

· Mala coordinació entre el gruista i 
l’enganxador de la càrrega 

· Falta de protecció individual 
· Transportar la càrrega a baixa altura 

sense inspeccionar la zona. 
· Falta d’ordre i neteja 
· Presses en els treballs 
· Falta de senyalització 

Sobreesforços · Lesions lumbars 
· Luxacions en extremitats 

· Per aturar la càrrega 
· Per falta d’estones de descans 
· Per postures forçades del tronc i 

braços a ras de terra, manipulant els 
materials ceràmics 

· Per acompanyar la càrrega amb les 
mans durant la descàrrega en planta 

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Treballar al mig dia durant les 
èpoques estivals de gran insolació 

· Falta de planificació de treballs 
· Falta de formació dels treballadors 

Contactes 

elèctrics 

· Contactes elèctrics indirectes amb 
la maquinària d’obra (trepant, 
pistola de claus…) 

· Falta de doble aïllament 
· Falta de terra 
· Imprudències i presses 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Inhalació o 

ingestió de 

substàncies 

nocives 

· Intoxicació per inhalació de 
substàncies nocives 

· Realització de soldadures 
· Col·locació aïllament o 

impermeabilitzants 
· Utilització de dissolvents i adhesius 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Dermatosis per contacte amb 
materials 

· Contacte de la pell amb el morter,  a 
l’ús de dissolvents, pigments tòxics 
o formigó 

Explosions · Lesions causades per  l’ona 
expansiva d’una explosió 

· Ús de dissolvents 
· Col·locació i acopi de materials 

impermeabilitzants i aïllants 
· Imprudències 

Incendis · Lesions causades per  un foc · Presència de materials combustibles 
(dissolvents, materials aïllants...) 

· Falta d’ordre i neteja 
· Imprudències i presses 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(METALLS: Crom 

trivalent i els 

seus 

components) 

· Malalties causades per la 
preparació, utilització i manipulació 
dels compostos de Crom 

· Fabricació de ciment i els seus 
derivats 

· Realització de soldadures 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(METALLS: 

Níquel i els seus 

compostos) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació dels compostos de 
Níquel 

· Realització de soldadures 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, 

EPÒXIDS i 

NITRODERI-

VATS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’aquests agents 
químics 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÈSTERS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’èsters 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents i adhesius 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÒXIDS) 

· Malalties causades per la realització 
de tasques amb exposició a òxids 

· Realització de soldadures 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA 

PEL SOROLL) 

· Malalties causades per l’exposició 
continuada a sorolls intensos 

· Utilització de maquinària sorollosa 
(acopi de materials, maquinària per 
formigonar...) 

· Utilització de vibradors en el 
formigonat 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- 

LARS O 

ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES 

PER LES 

VIBRACIONS) 

· Malalties causades pels treballs en 
que es produeixen vibracions 
transmeses a la mà i al braç per 
gran nombre de màquines o per 
objectes mantinguts sobre una 
superfície vibrant. 

· Malalties causades pels treballs que 
exposen al recolzament del taló de 
la mà de forma repetitiva i els xocs 
transmesos per la utilització d’una 
eina amb vibració 

· Utilització de pistoles de sellat, 
rebladores, perforadores, màquina de 
trepar, serres mecàniques, 
vibradors... 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

PROVOCADES 

PER POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN 

ELS TREBALLS) 

· Bursitis crònica a la zona de 
recolzament dels genolls 

· Patologia tendinosa crònica de 
“manguito” dels rotadors a les 
espatlles en treballs que es realitzin 
amb els colzes en posició elevada o 
que tensin els tendons 

· Epicondilitis i epitrocleitis en colze 
i avantbraç en treballs que 
requereixin moviments de impacte 
o sacsejades repetides del braç 
contra resistència, així com 
moviments de flexo forçada del 
canell. 

· Patologies en mans i canells com la 
T. de Quervin, entre d’altes, 
causades per treballs amb girs i 
desviacions cubitals i radials 
repetides de la mà així com 
moviments repetits o mantinguts 
dels canells 

· Arrencament per fatiga de les 
“apòfisis espinosa” 

· Paràlisis dels nervis deguts a la 
pressió (colze i canell)  en treballs 
en els que es produeixi un 
recolzament prologat i repetit de 
forma directa o indirecta. 

· Realització de moviments repetitius 
· Treballar forçant postures 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies 
d’alt pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Altres malalties de mecanisme 

imprecís  

· Inhalació de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies de 
baix pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Urticàries i angioedemes 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Febre dels metalls i d’altres 

substàncies de pes molecular 
· Pneumopatia intersticial difusa  

· Inhalació de substàncies en la 
realització d’aïllaments 

· Inhalació de substàncies en el tall i 
la col·locació de peces ceràmiques. 

· Inhalació de substàncies en la 
realització de soldadures 

Malalties de la 

pell causades 

per substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  en 
que es produeix contacte amb 
substàncies de baix pes molecular 

· Utilització de dissolvents i adhesius 
· Realització de soldadures 
· Realització d’aïllaments 
· Tall i col·locació de peces 

ceràmiques 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties de la 

pell causades 

per substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  en 
que es produeix contacte amb 
substàncies d’alt pes molecular 

· Utilització de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

 

4.5. Identificació de riscos per a revestiments amb elements 

ceràmics (parets i paviments) 

Procés constructiu  de revestiments ceràmics amb elements 

ceràmics 

El procés constructiu per a la realització de revestiments de parets i paviments amb elements 

ceràmics és: 

 

- Acopi dels materials necessaris a les plantes 

- Col·locació dels anclatges o morter que subjectaran els aplacats, les rajoles... 

- Replantejar les peces de forma senzilla 

- Col·locació de les peces 

Operaris que intervindran en el procés constructiu  

En la construcció de revestiments ceràmics de parets intervindran: 

- Gruistes 

- Paletes 

- Operaris de muntatge de plaquetes 

- Operaris de carretó elevador 

- Manipuladors de morter 

 

En la construcció de revestiments ceràmics de paviments intervindran: 
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- Gruistes 

- Soladors 

- Operaris de carretó elevador 

Maquinària que intervindrà en el procés constructiu 

La maquinària, eines i elements auxiliars utilitzats per a la realització d’aquestes tasques, 

entre d’altres serien: 

 

- Formigonera pastera 

- Bomba de morter 

- Dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar 

- Transpalet 

- Andamis 

- Escales de mà 

- Carretilles manuals 

- Martells 

- Serra circular 

- Grueta o cabestrant mecànic “maquinillo” 

- Carretó elevador 

- Màquina de trepar 

- Escomesa d’aigua i electricitat 

- Altres 
 

RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell 

· Caiguda des d’elements auxiliars 
(escales, bastides, plataformes...) 

· Utilitzar accessos inadequats 
· Falta mesures de protecció 

col·lectiva 
· Mala subjecció d’elements auxiliars 
· Relliscades o caigudes per 

irregularitats en les superfícies de 
treball 

· Ordre i neteja insuficients en el lloc 
de treball 

· Condicions atmosfèriques adverses 
 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell 

· Ensopegades amb elements fixes al 
terra  

· Relliscades pel terra humit i per 
materials pastosos 

· Ordre i neteja insuficient 
· Irregularitats en les superfícies de 

treball o de circulació 
· Il·luminació insuficient 
· Presses  
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Caiguda 

d’objectes per 

desplom 

· Caiguda de mercaderies (aplacats, 
rajoles…) durant la elevació i 
transport al lloc de treball 

· Mala subjecció dels elements a 
elevar 

· Falta de coordinació entre gruista i 
operaris que manipulen la 
maquinària 

· Falta de manteniment dels elements 
auxiliars d’elevació 

Caiguda  

d’objectes per 

manipulació 

· Caiguda d’elements (aplacats, 
rajoles...) al treballador que ho està 
manipulant  

· Caiguda d’eines per la seva 
manipulació 

· Llocs de treball inadequats 
· Presses en els treballs 
· Falta de guardadors d’eines, eines 

transportades de manera perillosa 
· Abús d’eines per efectuar qualsevol 

tipus d’operació 
· Ús d’eines inadequades o  

defectuoses 
· Mala col·locació de les peces 

Caiguda 

d’objectes 

despresos 

· Caiguda d’elements (aplacats, 
rajoles...) a treballadors que no ho 
estan manipulant 

· Caiguda d’eines a treballadors que 
no les estan utilitzant 

· Caiguda càrregues suspeses sobre 
treballadors 

· Falta d’ordre i neteja 
· Falta de senyalització on s'està 

realitzant treballs 
· Falta de coordinació entre les 

tasques a la obra 
· Imprudència per part de la persona 

que realitza els treballs 
· Falta de proteccions col·lectives 
· Mala col·locació de les peces 

Trepitjades sobre 

objectes 

· Lesions per trepitjades sobre 
objectes punxants o tallants (claus, 
restes de runa, armadures…) 

· Desordre en el lloc de treball 
· Falta de gestió dels retalls i runa 
· Imprudències i presses 

Cops contra 

objectes immòbils 

· Cops contra acopi de materials 
· Cops contra elements auxiliars 

(escales, bastides, plataformes...) 
· Cops contra maquinària 

· Falta de senyalització i advertència 
· Falta d’atenció mentre es descàrrega 

el material en planta 
· Mala col·locació dels materials 

d’acopi 
· Mala col·locació d’elements 

auxiliars 
Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Cops, talls i ferides per la utilització 
d’elements mòbils de màquines 
(serres, transpalets, 
muntacàrregues, trepant…) 
 

· Falta de formació del treballador per 
a la utilització de la màquina en 
concret 

· Utilització incorrecta de les 
màquines 

· Falta de senyalització 
· Imprudències i presses en els 

treballs 
· Utilització de maquinària defectuosa 

Cops amb 

objectes o eines 

· Cops, talls i ferides amb elements 
constructius 

· Cops, talls i ferides amb eines 
manuals 

 

· Presses en les tasques de 
manipulació 

· Abús d’eines per efectuar qualsevol 
tipus d’operació 

· Ús d’eines inadequades o 
defectuoses 

· Mala col·locació de les peces 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

Projecció de partícules al tallar o 
manipular elements ceràmics 

· Falta de proteccions per als 
treballador quan es projecten 
fragments 

· Falta de formació per la utilització 
d’eines i maquinària 

· Imprudències en la manipulació de 
materials i eines 

· Ús d’eines i maquinària inadequada 
o defectuosa 

· Ús d’eines sense proteccions 

Atrapament per o 

entre objectes 

· Atrapament de les mans  i peus 
entre la càrrega i elements fixes 
quan es deixen els materials sobre 
la planta de forjat 

· Atrapaments entre les càrregues 
amuntegades per caiguda 
d’aquestes 

· Atrapaments de les mans  i peus o 
part del cos pel cubilot, trompa o 
altres accessoris d’abocat del 
formigó 

· Mala coordinació entre el gruista i 
l’enganxador de la càrrega 

· Falta de protecció individual 
· Transportar la càrrega a baixa altura 

sense inspeccionar la zona. 
· Falta d’ordre i neteja 
· Presses en els treballs 
· Falta de senyalització 

Sobreesforços · Lesions lumbars 
· Luxacions en extremitats 

· Per aturar la càrrega 
· Per falta d’estones de descans 
· Per postures forçades del tronc i 

braços a ras de terra, manipulant els 
materials ceràmics 

· Per acompanyar la càrrega amb les 
mans durant la descàrrega en planta 

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Treballar al mig dia durant les 
èpoques estivals de gran insolació 

· Falta de planificació de treballs 
· Falta de formació dels treballadors 
· Realització de soldadura elèctrica 

Contactes 

elèctrics 

· Contactes elèctrics indirectes amb 
la maquinària d’obra (trepant, 
pistola de claus…) 

· Falta de doble aïllament 
· Falta de terra 
· Imprudències i presses 

Inhalació o 

ingestió de 

substàncies 

nocives 

· Intoxicació per inhalació de 
substàncies nocives 

· Utilització de dissolvents i adhesius 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Dermatosis per contacte amb 
materials 

· Contacte de la pell amb el morter,  a 
l’ús de dissolvents, pigments tòxics 
o formigó 

· Imprudències 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÀCIDS 

ORGÀNICS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació de materials o 
productes que contenen àcids 
orgànics 

· Utilització i manipulació d’adhesius, 
resines, pintures i vernissos 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, 

EPÒXIDS i 

NITRODERI-

VATS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’aquests agents 
químics 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents 

Malalties 

causades per 

agents químics 

(ÈSTERS) 

· Malalties causades per la utilització 
i manipulació d’èsters 

· Utilització i manipulació de 
dissolvents i adhesius 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA 

PEL SOROLL) 

· Malalties causades per l’exposició 
continuada a sorolls intensos 

· Utilització de maquinària sorollosa 
(acopi de materials, tall de peces...) 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- 

LARS O 

ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES 

PER LES 

VIBRACIONS) 

· Malalties causades pels treballs en 
que es produeixen vibracions 
transmeses a la mà i al braç per 
gran nombre de màquines o per 
objectes mantinguts sobre una 
superfície vibrant. 

· Malalties causades pels treballs que 
exposen al recolzament del taló de 
la mà de forma repetitiva i els xocs 
transmesos per la utilització d’una 
eina amb vibració 

· Utilització de pistoles de sellat, 
rebladores, perforadores, màquina de 
trepar, serres mecàniques... 

Malalties 

causades per 

agents físics 

(MALALTIES 

PROVOCADES 

PER POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN 

ELS TREBALLS) 

· Bursitis crònica a la zona de 
recolzament dels genolls 

· Patologia tendinosa crònica de 
“manguito” dels rotadors a les 
espatlles en treballs que es realitzin 
amb els colzes en posició elevada o 
que tensin els tendons 

· Epicondilitis i epitrocleitis en colze 
i avantbraç en treballs que 
requereixin moviments de impacte 
o sacsejades repetides del braç 
contra resistència, així com 
moviments de flexo forçada del 
canell. 

· Patologies en mans i canells com la 
T. de Quervin, entre d’altes, 
causades per treballs amb girs i 
desviacions cubitals i radials 
repetides de la mà així com 
moviments repetits o mantinguts 
dels canells 

· Arrencament per fatiga de les 
“apòfisis espinosa” 

· Paràlisis dels nervis deguts a la 
pressió (colze i canell)  en treballs 
en els que es produeixi un 
recolzament prologat i repetit de 
forma directa o indirecta. 

· Lesions de menisc en treballs que 
requereixin postures en hiperflexió 
del genoll en posició de gatzoneta 
de manera prolongada 

· Realització de moviments repetitius 
· Treballar forçant postures 
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RISCOS DESCRIPCIÓ CAUSES 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies 
d’alt pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Altres malalties de mecanisme 

imprecís  

· Inhalació de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 

Malalties 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

Malalties causades pels treballs de 
revestiments ceràmics  en que es 
produeix inhalació de substàncies de 
baix pes molecular, com poden ser: 
· Rinoconjuntivitis 
· Urticàries i angioedemes 
· Asma  
· Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
· Síndrome de disfunció reactiu de la 

via aèria 
· Fibrosis intersticial difusa 
· Febre dels metalls i d’altres 

substàncies de pes molecular 
· Pneumopatia intersticial difusa  

· Inhalació de substàncies en la 
realització d’aïllaments 

· Inhalació de substàncies en el tall de 
i col·locació de peces ceràmiques. 

 

Malalties de la 

pell causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

DE BAIX PES 

MOLECULAR) 

· Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  
en que es produeix contacte amb 
substàncies de baix pes molecular 

· Utilització de dissolvents i adhesius 
· Realització d’aïllaments 
· Tall i col·locació de peces 

ceràmiques 

Malalties de la 

pell causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Malalties de la pell causades pels 
treballs de revestiments ceràmics  
en que es produeix contacte amb 
substàncies d’alt pes molecular 

· Utilització de substàncies d’origen 
vegetal, animal, microorganismes i 
substàncies enzimàtiques d’origen 
vegetal, animal i/o de 
microorganismes en els treballs 
realitzats. 
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5.  Mesures de prevenció i control 

 

La seva finalitat es reflexar en un període de temps determinat totes les accions encaminades a 

complir amb la política de seguretat i salut i facilitar el control de la estratègia elaborada per a 

la millora continua de les condicions de treball. 

Les activitats preventives propostes seran accions o tasques planificades en les diferents 

activitats, que resolguin o disminueixen els riscos trobats en l’avaluació de riscos. Aquestes 

accions poden ser de seguretat, ergonòmiques o  organitzatives. 

A més, també s’utilitzaran en les diferents activitats mesures de protecció, que poden ser 

individuals o col·lectives. 
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5.1. Prevenció i control de riscos per façanes amb elements ceràmics 

 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda de 

persones a diferent 

nivell 

· Verificar la resistència de la 
superfície de treball de 
l’operari 

· Col·locació de xarxes i 
baranes a tot el perímetre, 
forats horitzontals i escales 
verificant que no hi ha buits 

· Si no hi ha baranes els 
operaris han d’anar ben 
lligats. 

· Les escales de mà han de ser 
metàl·liques, estables i estar 
en bon estat, amb peus 
antilliscants que sobresurtin 
1m per sobre del pla a on es 
puja i col·locades a 75º sobre 
la horitzontal 

· Mantenir la zona de 
treball neta i 
ordenada 

· Es prohibeix treballar amb 
vent >50km/h 

· Les tasques de muntatge es 
coordinaran amb la 
incorporació de mesures de 
protecció col·lectiva 

· Les mans han d’estar lliures 
al pujar per una escala de mà 

· Evitar que les persones no 
autoritzades retirin les 
proteccions col·lectives 

· Baranes de 
seguretat als 
perímetres dels 
forjats i a les 
plataformes de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 
de materials 

· Equip anticaigudes 
(arnés, corda i connector) 
si no hi ha baranes de 
protecció  

Caiguda de 

persones al mateix 

nivell 

· Il·luminació adequada 
· Zones de pas lliures 

d’obstacles i materials 
pastosos. 

· Els elements metàl·lics seran 
presentats per un mínim de 2 
operaris 

 
 
 

· El calçat ha de ser 
de la talla adequada 

· Transportar 
càrregues adequades 

· Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Senyalització 
d’elements 
perillosos 

· Botes de seguretat S1 
amb sola antilliscant 

· Casc de polietilè 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda d’objectes 

per desplom 

· Habilitar un adequat acopi 
del material (evitar les zones 
prop dels perímetres) 

· El ganxo estarà dotat de 
pestell de seguretat automàtic 

· Els materials hauran d’estar 
ben lligats 

 · Fer un manteniment periòdic 
de tots els elements auxiliars 
d’elevació 

· Destruir tots els elements 
defectuosos 

· Es prohibeix persones sota la 
càrrega suspesa 

· Utilitzar una bona 
metodologia de treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de càrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda  d’objectes 

per manipulació 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· Els elements metàl·lics seran 
presentats per un mínim de 2 
operaris 

· Establir una correcta 
manipulació de 
càrregues 

· Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· Les eines no es portaran 
dintre de les butxaques 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda d’objectes 

despresos 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· Els elements metàl·lics seran 
presentats per un mínim de 2 
operaris 

 · Fomentar hàbits d’ordre i 
neteja en el lloc de treball 

· Guardar les eines després 
d’utilitzar-les 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Trepitjades sobre 

objectes 

 

 

 

· No caminar sobre elements 
metàl·lics o punxants 

 · Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

 · Botes de seguretat S3 
amb lamina anti-
penetració 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Cops contra 

objectes immòbils 

· Senyalitzar la zona d’acopi 
de material 

· Garantir l’espai per 
al moviment de 
material 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Dimensions 
suficients del lloc de 
treball per moure’s 

· Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 

 · Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

 

Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Dotar la maquinària 
d’alarmes sonores pels 
moviments 

· Tots els elements sortints de 
la maquinària han de tenir 
una senyalització 
d’advertència 

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

· Revisar la maquinària 
periòdicament 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell o amb 

protecció a talls 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Serra circular · S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separant tres mil·límetres del disc la serra 
· S’haurà d’instal·lar un caputxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall 
· S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula de tall, mitjançant un resguard. 

Només es deixarà una sortida per a les llimadures 
· S’ha de situar un interruptor de parada i marxa a la mateixa serra circular 
· S’haurà de canviar el disc de la serra quan les dents d’aquesta estiguin en mal estat i revisar l’aparell 

periòdicament 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Grues i aparells elevadors · S’ha de fer un correcte eslingat i no forçar aquestes. Si es detectessin deformacions o trencaments cal desfer-
se d’aquesta 

· El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat 
· La càrrega suspesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos 
· S’evitarà posar en marxa la grua bruscament o en sentit oblic 
· Quan hagi treballadors fora del camp visual del gruista, un auxiliar indicarà l’operació a realitzar 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 
· Hauran de complir tota la legislació vigent ( RD 2291/1985, RD 2370/1996) 

 
 

Grueta o cabestrant mecànic 
“Maquinillo” 

· Haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la 
seva efectivitat 

· Haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat 
· S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques d’aquesta 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 

Carretó elevador · Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que aquesta estigui convenientment paletitzada, fleixada i 
ubicada correctament 

· No s’ha de permetre que cap persona pugi al carretó 
· S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer 
· S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat, evitar parades i arrencades brusques, 

viratges ràpids i conduir-lo per camins aptes 
· En moviment, s’ha d’utilitzar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent 
· S’han de transportar únicament càrregues preparades correctament 
· Quan el carretó no s’utilitzi ha d’estar convenientment apagat i assegurat perquè no es mogui 

Formigonera pastera · Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat 
· Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per al dúmper 
· Hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) 

Perforadora portàtil · S’han d’evitar els escalfaments del motor i les broques 
· No s’han de fer forats inclinats, ni intentar fer els forats més grans,  pot trencar la broca 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Esmoladora angular · S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs i 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant 

· Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina 
· No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola 
· S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina 
· No es sotmetrà el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva 
· Si es treballa amb peces petites o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça 
· No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja 

que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors 
· En cas d’utilitzar plats de polir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a 

la mà 
· Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la maquinària 
· Revisar la màquina periòdicament 

 
 

Màquina de trepar · El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar dacord amb les revolucions del motor elèctric 
· Revisar la màquina periòdicament 

Cops amb objectes 

o eines 

· Utilitzar cada eina per al seu 
ús específic i no forçar-la 

· Inspeccionar les eines 
periòdicament i llençar les 
defectuoses 

· Mànecs ergonòmics · Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· S’utilitzaran peces adequades 
per a la manipulació dels 
operaris 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· Utilització de maquinària 
amb proteccions 
 

 · Formació dels operaris per a 
la correcta utilització d’eines 
i maquinària  

· Pantalles de 
protecció 

· Guants per a soldadors 
· Ulleres de protecció 

contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Pantalles de protecció per 
a soldadors 

· Roba de treball. Per als 
soldadors roba de treball 
100% cotó 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Atrapament per o 

entre objectes 

· Acopi de materials a una 
altura inferior a les espatlles 
dels treballadors 

· No restar sota la càrrega 
· Utilitzar cordes per guiar 

elements pesats de >150kg 
· Assegurar que no hi ha 

obstacles o presència d’altres 
operaris en el radi d’acció de 
la grua 

· Establir una correcta 
metodologia de treball 

 
 
 
 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Establir una bona 
coordinació entre enganxador 
i gruista 

· Avisar abans d’iniciar 
maniobra 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Sobreesforços · Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació postural i de 
manipulació de càrregues als 
treballadors 

· Utilitzar màquines per al 
transport de càrregues 
pesades 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres  

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Veure molta aigua 
· Instal·lar una zona d’ombra 

 · Restar a les hores més fortes 
de sol a l’ombra 

 · Roba de treball còmode 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Contactes elèctrics · Els cables de la maquinària 
de treball, estaran ben 
protegits 

· Eines manuals amb mànecs 
aïllants 

 · Respectar les distàncies de 
seguretat de les línies aèries 

· Revisar amb periodicitat que 
tota la maquinària té doble 
aïllament i terra 

· Comunicar les incidències en 
la línia elèctrica 

· No deixar la maquinaria 
sense vigilància quan està 
conectada a la xarxa elèctrica 

·  

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 

Inhalació o ingestió 

de substàncies 

nocives 

· Realitzar la soldadura a 
sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 
 
 
 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Caretes auto filtrants 
d’un sol ús amb protecció 
als gasos de la soldadura, 
a vapors químics en 
general, a pols i altres 
vapors 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Utilitzar materials i 
substàncies que malmetin 
mínimament la pell i si es pot 
eliminar-la 

· Netedat a l’hora d’utilitzar 
les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Botes de seguretat S1 
· Roba de treball 

Explosions · Cuidar  l’acopi de materials 
· Vent il·lació de la zona de 

treball i de la zona on hi hagi 
materials perillosos 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions 

 · Ulleres de protecció 
contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Casc de polietilè 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Incendis · Cuidar  l’acopi de materials 
· Restringir l’existència de 

fonts d’ignició 
· L’obra disposarà d’una 

entrada d’aigua a disposició 
de l’extinció d’incendis 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Està totalment prohibit fer 
foc a l’obra 

· Alarma sonora d’incendis 
· En obres grans sistema 

d’emergència establert i 
operatiu 

· Senyalització i 
col·locació 
d’extintors 
d’incendis 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(METALLS: Crom 

trivalent i els seus 

components) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies  

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Caretes auto filtrants 

d’un sol ús amb protecció 
als gasos de la soldadura 
i a altres vapors 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(METALLS: Níquel i 

compostos) 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

 · Guants per a soldadors 
· Caretes auto filtrants 

d’un sol ús amb protecció 
als gasos de la soldadura 
i a altres vapors 

· Roba de treball 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÀCIDS ORGÀNICS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto filtrants 
d’un sol ús amb protecció 
als gasos dels àcids 
orgànics 

· Roba de treball 
Malalties causades 

per agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, EPÒXIDS 

i NITRODERI-VATS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto filtrants 
d’un sol ús amb protecció 
als gasos dels agents 
químics 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÈSTERS) 

 

 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies  

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto filtrants 
d’un sol ús amb protecció 
als gasos dels agents 
químics 

· Roba de treball 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÒXIDS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 
 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Caretes auto filtrants 

d’un sol ús amb protecció 
als gasos de la soldadura 
i a altres vapors 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA PEL 

SOROLL) 

· Reduir al màxim possible 
l’exposició en el seu origen o 
reduir-se al màxim (elecció 
de maquinària, canviar el 
mètode de treball...) 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

· Ordenació adequada del 
temps de treball 
 

 · Orelleres amb atenuació 
de 32 dB 

Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- LARS 

O ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES PER 

LES VIBRACIONS) 

· Utilització de maquinària que 
redueixi l’exposició 

· Garantir descansos periòdics 
durant les tasques 

· Mànecs ergonòmics · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 
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Malalties causades 

per agents físics 

(POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN ELS 

TREBALLS) 

· Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

 
 
 
 

· Formació adequada dels 
treballadors 

· Mètodes de treball adequats 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres 

Malalties causades 

per inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Vent il·lació de la zona de 

treball 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies d’alt pes 
molecular 
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
· Vent 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies de baix pes 
molecular 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Guants sintètics per a 

productes químics 
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 
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5.2. Prevenció i control de riscos per envans (interiors i parets mitgeres) amb elements 

ceràmics 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda de 

persones a diferent 

nivell 

· Verificar la resistència de la 
superfície de treball de 
l’operari 

· Col·locació de xarxes i 
baranes als forats horitzontals 
i escales verificant que no hi 
ha buits 

· Si no hi ha baranes els 
operaris han d’anar ben 
lligats. 

· Les escales de mà han de ser 
metàl·liques, estables i estar 
en bon estat, amb peus 
antilliscants que sobresurtin 
1m per sobre del pla a on es 
puja i col·locades a 75º sobre 
la horitzontal 

· Disposar la runa de manera 
que no transmetin càrregues 
superiors a les del seu ús del 
forjat 

· Mantenir la zona de 
treball neta i 
ordenada  

· Es prohibeix treballar amb 
vent >50km/h 

· Les tasques de muntatge es 
coordinaran amb la 
incorporació de mesures de 
protecció col·lectiva 

· Les mans han d’estar lliures 
al pujar per una escala de mà 

· Evitar que les persones no 
autoritzades retirin les 
proteccions col·lectives 

· Baranes de 
seguretat als 
perímetres dels 
forjats, els forats i 
a les plataformes 
de treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 
de materials 

· Equip anticaigudes 
(arnés, corda i connector) 
si no hi ha baranes de 
protecció  

Caiguda de 

persones al mateix 

nivell 

 

· Il·luminació adequada 
· Zones de pas lliures 

d’obstacles i materials 
pastosos. 

· El calçat ha de ser 
de la talla adequada 

· Transportar 
càrregues adequades 

· Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Senyalització 
d’elements 
perillosos 

· Botes de seguretat S1 
amb sola antilliscant 

· Casc de polietilè 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda d’objectes 

per desplom 

· Habilitar un adequat acopi 
del material  

· El ganxo estarà dotat de 
pestell de seguretat automàtic 

· Els materials hauran d’estar 
ben lligats 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

 · Fer un manteniment periòdic 
de tots els elements auxiliars 
d’elevació 

· Destruir tots els elements 
defectuosos 

· Es prohibeix persones sota la 
càrrega suspesa 

· Establir una correcta 
metodologia de treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de càrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda  d’objectes 

per manipulació 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Establir una correcta 
manipulació de 
càrregues 

· Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· Les eines no es portaran 
dintre de les butxaques 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda d’objectes 

despresos 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

 · Fomentar hàbits d’ordre i 
neteja en el lloc de treball 

· Guardar les eines després 
d’utilitzar-les 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Trepitjades sobre 

objectes 

· No caminar sobre elements 
punxants 

 · Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

 
 
 
 

 · Botes de seguretat S3 
amb lamina anti-
penetració 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Cops contra 

objectes immòbils 

· Senyalitzar la zona d’acopi 
de material 

· Garantir l’espai per 
al moviment de 
material 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Dimensions 
suficients del lloc de 
treball per moure’s 

· Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 

 · Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

 

Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Dotar la maquinària 
d’alarmes sonores pels 
moviments 

· Tots els elements sortints de 
la maquinària han de tenir 
una senyalització 
d’advertència 

 · Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 
· Revisar la maquinària 

periòdicament 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell o amb 

protecció a talls 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Serra circular · S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separant tres mil·límetres del disc la serra 
· S’haurà d’instal·lar un caputxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall 
· S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula de tall, mitjançant un resguard. 

Només es deixarà una sortida per a les llimadures 
· S’ha de situar un interruptor de parada i marxa a la mateixa serra circular 
· S’haurà de canviar el disc de la serra quan les dents d’aquesta estiguin en mal estat i revisar l’aparell 

periòdicament 
Grues i aparells elevadors · S’ha de fer un correcte eslingat i no forçar aquestes. Si es detectessin deformacions o trencaments cal desfer-

se d’aquesta 
· El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat 
· La càrrega suspesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos 
· S’evitarà posar en marxa la grua bruscament o en sentit oblicu 
· Quan hagi treballadors fora del camp visual del gruista, un auxiliar indicarà l’operació a realitzar 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 
· Hauran de complir tota la legislació vigent ( RD 2291/1985, RD 2370/1996) 
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Grueta o cabestrant mecànic 
“Maquinillo” 

· Haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la 
seva efectivitat 

· Haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat 
· S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques d’aquesta 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 

Carretó elevador · Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que aquesta estigui convenientment paletitzada, fleixada i 
ubicada correctament 

· No s’ha de permetre que cap persona pugi al carretó 
· S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer 
· S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat, evitar parades i arrencades brusques, 

viratges ràpids i conduir-lo per camins aptes 
· En moviment, s’ha d’utilitzar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent 
· S’han de transportar únicament càrregues preparades correctament 
· Quan el carretó no s’utilitzi ha d’estar convenientment apagat i assegurat perquè no es mogui 

Formigonera pastera · Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat 
· Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per al dúmper 
· Hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) 

Perforadora portàtil · S’han d’evitar els escalfaments del motor i les broques 
· No s’han de fer forats inclinats, ni intentar fer els forats més grans,  pot trencar la broca 

Esmoladora angular · S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs i 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant 

· Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina 
· No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola 
· S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina 
· No es sotmetrà el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva 
· Si es treballa amb peces petites o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça 
· No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja 

que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors 
· En cas d’utilitzar plats de polir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a 

la mà 
· Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la maquinària 
· Revisar la màquina periòdicament 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Màquina de trepar · El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar dacord amb les revolucions del motor elèctric 
· Revisar la màquina periòdicament 

Cops amb objectes 

o eines 

· Utilitzar cada eina per al seu 
ús específic i no forçar-la 

· Inspeccionar les eines 
periòdicament i llençar les 
defectuoses 

· Mànecs ergonòmics · Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· No deixar les eines al terra 
 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· Utilització de maquinària 
amb proteccions 
 

 · Formació dels operaris per a 
la correcta utilització d’eines 
i maquinària 

· Pantalles de 
protecció 

· Guants de pell 
· Ulleres de protecció 

contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Roba de treball. 
Atrapament per o 

entre objectes 

· Acopi de materials a una 
altura inferior a les espatlles 
dels treballadors 

· No restar sota la càrrega 
· Utilitzar cordes per guiar 

elements pesats de >150kg 
· Assegurar que no hi ha 

obstacles o presència d’altres 
operaris en el radi d’acció de 
la grua 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Establir una bona 
coordinació entre enganxador 
i gruista 

· Avisar abans d’iniciar 
maniobra 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Sobreesforços · Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació postural i de 
manipulació de càrregues als 
treballadors 

· Utilitzar màquines per al 
transport de càrregues 
pesades 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres  
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Veure molta aigua 
· Instal·lar una zona d’ombra 

 · Restar a les hores més fortes 
de sol a l’ombra 

 · Roba de treball còmode 

Contactes elèctrics · Els cables de la maquinària 
de treball, estaran ben 
protegits 

· Eines manuals amb mànecs 
aïllants 

 · Respectar les distàncies de 
seguretat de les línies aèries 

· Revisar amb periodicitat que 
tota la maquinària té doble 
aïllament i terra 

· Comunicar les incidències en 
la línia elèctrica 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 

Inhalació o ingestió 

de substàncies 

nocives 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció per a pols i 
altres vapors 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Utilitzar materials i 
substàncies que malmetin 
mínimament la pell i si es pot 
eliminar-la 

· Netedat a l’hora d’utilitzar 
les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Botes de seguretat S1 
· Roba de treball 

Explosions · Cuidar  l’acopi de materials 
· Ventilació de la zona on es 

trobin els materials perillosos 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions 

 · Ulleres de protecció 
contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Casc de polietilè 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Incendis · Cuidar  l’acopi de materials 
· Restringir l’existència de 

fonts d’ignició 
· L’obra disposarà d’una 

entrada d’aigua a disposició 
de l’extinció d’incendis 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Està totalment prohibit fer 
foc a l’obra 

· Alarma sonora d’incendis 
· En obres grans sistema 

d’emergència establert i 
operatiu 

· Senyalització i 
col·locació 
d’extintors 
d’incendis 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÀCIDS ORGÀNICS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels àcids orgànics 

· Roba de treball 
Malalties causades 

per agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, EPÒXIDS 

i NITRODERI-

VATS) 

 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 
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Malalties causades 

per agents químics 

(ÈSTERS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies  

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 
Malalties causades 

per agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA PEL 

SOROLL) 

· Reduir al màxim possible 
l’exposició en el seu origen o 
reduir-se al màxim (elecció 
de maquinària, canviar el 
mètode de treball...) 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

· Ordenació adequada del 
temps de treball 
 

 · Orelleres amb atenuació 
de 32 dB 

Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- LARS 

O ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES PER 

LES VIBRACIONS) 

 

 

 

· Utilització de maquinària que 
redueixi l’exposició 

· Garantir descansos periòdics 
durant les tasques 

· Mànecs ergonòmics · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 
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Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

PROVOCADES PER 

POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN ELS 

TREBALLS) 

· Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació adequada dels 
treballadors 

· Mètodes de treball adequats 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

 

 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

·  

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies d’alt pes 
molecular 
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Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies de baix pes 
molecular 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Guants sintètics per a 

productes químics 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

5. Mesures de prevenció i control 

P à g i n a  | 101    Arantxa Escalera Pérez 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 
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Caiguda de 

persones a diferent 

nivell 

· Verificar la resistència de la 
superfície de treball de 
l’operari 

· Col·locació de xarxes i 
baranes a tot el perímetre, 
forats horitzontals i escales 
verificant que no hi ha buits 

· Si no hi ha baranes els 
operaris han d’anar ben 
lligats. 

· Les escales de mà han de ser 
metàl·liques, estables i estar 
en bon estat, amb peus 
antilliscants que sobresurtin 
1m per sobre del pla a on es 
puja i col·locades a 75º sobre 
la horitzontal 

· Disposar la runa de manera 
que no transmetin càrregues 
superiors a les del seu ús del 
forjat 

· El muntacàrregues d’obra es 
prolongarà a la planta coberta 
o s’utilitzarà la grua torre que 
passarà 3 metres per sobre de 
la cota més alta de la coberta 

·  

· Mantenir la zona de 
treball neta i 
ordenada  

· Es prohibeix treballar amb 
vent >50km/h 

· Les tasques de muntatge es 
coordinaran amb la 
incorporació de mesures de 
protecció col·lectiva 

· Les mans han d’estar lliures 
al pujar per una escala de mà 

· Evitar que les persones no 
autoritzades retirin les 
proteccions col·lectives 

· Baranes de 
seguretat als 
perímetres dels 
forjats, els forats i 
a les plataformes 
de treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 
de materials 

· Equip anticaigudes 
(arnés, corda i connector) 
si no hi ha baranes de 
protecció  
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Caiguda de 

persones al mateix 

nivell 

· Il·luminació adequada 
· Zones de pas lliures 

d’obstacles i materials 
pastosos 

· Les xapes i panells s’han de 
transportar per dos homes 

· El calçat ha de ser 
de la talla adequada 

· Transportar 
càrregues adequades 

· Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Senyalització 
d’elements 
perillosos 

· Botes de seguretat S1 
amb sola antilliscant 

· Casc de polietilè 

Caiguda d’objectes 

per desplom 

· Habilitar un adequat acopi 
del material (evitar les zones 
prop dels perímetres) 

· El ganxo estarà dotat de 
pestell de seguretat automàtic 

· Els materials hauran d’estar 
ben lligats 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Retirar els materials i eines 
que no s’utilitzin 

 · Fer un manteniment periòdic 
de tots els elements auxiliars 
d’elevació 

· Destruir tots els elements 
defectuosos 

· Es prohibeix persones sota la 
càrrega suspesa 

· Es prohibeix treballar amb 
vent >50km/h 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de càrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda  d’objectes 

per manipulació 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Les xapes i panells s’han de 
transportar per dos homes 

· Establir una correcta 
manipulació de 
càrregues 

· Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· Les eines no es portaran 
dintre de les butxaques 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 
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Caiguda d’objectes 

despresos 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

 · Fomentar hàbits d’ordre i 
neteja en el lloc de treball 

· Guardar les eines després 
d’utilitzar-les 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Coordinar les tasques a 
l’obra 

 
 
 
 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Trepitjades sobre 

objectes 

· No caminar sobre elements 
metàl·lics o punxants 

· La comunicació i 
circulacions necessàries 
sobre la coberta inclinada es 
resoldrà mitjançant 
passarel·les de 60 cm 
d’ample 

· Les xapes i panells s’han de 
transportar per dos homes 

 
 

 · Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

 · Botes de seguretat S3 
amb lamina anti-
penetració 
 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

5. Mesures de prevenció i control 

P à g i n a  | 105    Arantxa Escalera Pérez 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Cops contra 

objectes immòbils 

· Senyalitzar la zona d’acopi 
de material 

· Garantir l’espai per 
al moviment de 
material 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Dimensions 
insuficients del lloc 
de treball per 
moure’s 

· Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 

 · Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

 

Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Dotar la maquinària 
d’alarmes sonores pels 
moviments 

· Tots els elements sortints de 
la maquinària han de tenir 
una senyalització 
d’advertència 

 · Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 
· Revisar la maquinària 

periòdicament 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell o amb 

protecció a talls 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Serra circular · S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separant tres mil·límetres del disc la serra 
· S’haurà d’instal·lar un caputxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall 
· S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula de tall, mitjançant un resguard. 

Només es deixarà una sortida per a les llimadures 
· S’ha de situar un interruptor de parada i marxa a la mateixa serra circular 
· S’haurà de canviar el disc de la serra quan les dents d’aquesta estiguin en mal estat i revisar l’aparell 

periòdicament 
Grues i aparells elevadors · S’ha de fer un correcte eslingat i no forçar aquestes. Si es detectessin deformacions o trencaments cal desfer-

se d’aquesta 
· El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat 
· La càrrega suspesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos 
· S’evitarà posar en marxa la grua bruscament o en sentit oblicu 
· Quan hagi treballadors fora del camp visual del gruista, un auxiliar indicarà l’operació a realitzar 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 
· Hauran de complir tota la legislació vigent ( RD 2291/1985, RD 2370/1996) 
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Grueta o cabestrant mecànic 
“Maquinillo” 

· Haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la 
seva efectivitat 

· Haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat 
· S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques d’aquesta 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 

Carretó elevador · Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que aquesta estigui convenientment paletitzada, fleixada i 
ubicada correctament 

· No s’ha de permetre que cap persona pugi al carretó 
· S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer 
· S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat, evitar parades i arrencades brusques, 

viratges ràpids i conduir-lo per camins aptes 
· En moviment, s’ha d’utilitzar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent 
· S’han de transportar únicament càrregues preparades correctament 
· Quan el carretó no s’utilitzi ha d’estar convenientment apagat i assegurat perquè no es mogui 

Formigonera pastera · Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat 
· Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per al dúmper 
· Hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) 

Perforadora portàtil · S’han d’evitar els escalfaments del motor i les broques 
· No s’han de fer forats inclinats, ni intentar fer els forats més grans,  pot trencar la broca 
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Esmoladora angular · S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs i 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant 

· Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina 
· No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola 
· S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina 
· No es sotmetrà el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva 
· Si es treballa amb peces petites o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça 
· No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja 

que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors 
· En cas d’utilitzar plats de polir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a 

la mà 
· Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la maquinària 
· Revisar la màquina periòdicament 

Màquina de trepar · El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar dacord amb les revolucions del motor elèctric 
· Revisar la màquina periòdicament 

Cops amb objectes 

o eines 

· Utilitzar cada eina per al seu 
ús específic i no forçar-la 

· Inspeccionar les eines 
periòdicament i llençar les 
defectuoses 

· Veure les instruccions d’us 

· Mànecs ergonòmics · Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· No es deixaran les eines 
tirades al terra 
 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· Utilització de maquinària 
amb proteccions 

 
 
 
 
 

 

 · Formació dels operaris per a 
la correcta utilització d’eines 
i maquinària 

· Pantalles de 
protecció 

· Guants de pell 
· Ulleres de protecció 

contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Roba de treball 
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Atrapament per o 

entre objectes 

· Acopi de materials a una 
altura inferior a les espatlles 
dels treballadors 

· No restar sota la càrrega 
· Utilitzar cordes per guiar 

elements pesats de >150kg 
· Assegurar que no hi ha 

obstacles o presència d’altres 
operaris en el radi d’acció de 
la grua 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Establir una bona 
coordinació entre enganxador 
i gruista 

· Avisar abans d’iniciar 
maniobra 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Sobreesforços · Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació postural i de 
manipulació de càrregues als 
treballadors 

· Utilitzar màquines per al 
transport de càrregues 
pesades 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres  

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Veure molta aigua 
· Instal·lar una zona d’ombra 

·  · Restar a les hores més fortes 
de sol a l’ombra 

 · Roba de treball còmode 

Contactes elèctrics · Els cables de la maquinària 
de treball, estaran ben 
protegits 

· Eines manuals amb mànecs 
aïllants 

 · Respectar les distàncies de 
seguretat de les línies aèries 

· Revisar amb periodicitat que 
tota la maquinària té doble 
aïllament i terra 

· Comunicar les incidències en 
la línia elèctrica 
 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Inhalació o ingestió 

de substàncies 

nocives 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció per a pols i 
altres vapors 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Utilitzar materials i 
substàncies que malmetin 
mínimament la pell i si es pot 
eliminar-la 

· Netedat a l’hora d’utilitzar 
les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Botes de seguretat S1 
· Roba de treball 

Exposició a 

radiacions 

· Utilització de les eines 
adequades 

· Utilització només quan sigui 
necessari 

 · Acotar un area de treball i 
una zona d’acopi de 
materials 

 

· Pantalles de 
protecció 

· Ulleres de protecció 
contra radiacions 

· Roba de treball 
· Guants de pell 

Explosions · Cuidar  l’acopi de materials 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions 

 · Ulleres de protecció 
contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Casc de polietilè 
Incendis · Restringir l’existència de 

fonts d’ignició 
· Establir una zona 

d’emmagatzematge per 
productes bituminosos e 
inflamables 

· Es procurarà que les 
bombones de gas estiguin 
sobre una superfície 
horitzontal i en zones 
ventil·lades 

· L’obra disposarà d’una 
entrada d’aigua a disposició 
de l’extinció d’incendis 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions  

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Està totalment prohibit fer 
foc a l’obra 

· Alarma sonora d’incendis 
· En obres grans sistema 

d’emergència establert i 
operatiu 

· Senyalització i 
col·locació 
d’extintors 
d’incendis 

· Roba de treball 
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Malalties causades 

per agents químics 

(ÀCIDS ORGÀNICS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels àcids orgànics 

· Roba de treball 
Malalties causades 

per agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, EPÒXIDS 

i NITRODERI-

VATS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies  

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÈSTERS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 
 
 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

5. Mesures de prevenció i control 

P à g i n a  | 111    Arantxa Escalera Pérez 
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA PEL 

SOROLL) 

· Reduir al màxim possible 
l’exposició en el seu origen o 
reduir-se al màxim (elecció 
de maquinària, canviar el 
mètode de treball...) 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

· Ordenació adequada del 
temps de treball 
 

 · Orelleres amb atenuació 
de 32 dB 

Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- LARS 

O ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES PER 

LES VIBRACIONS) 

· Utilització de maquinària que 
redueixi l’exposició 

· Garantir descansos periòdics 
durant les tasques 

· Mànecs ergonòmics · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 
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Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

PROVOCADES PER 

POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN ELS 

TREBALLS) 

 

 

 

 

 

· Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació adequada dels 
treballadors 

· Mètodes de treball adequats 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies d’alt pes 
molecular 
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Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

 

 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies de baix pes 
molecular 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Guants sintètics per a 

productes químics 
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Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 

 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

5. Mesures de prevenció i control 

P à g i n a  | 115    Arantxa Escalera Pérez 

5.4. Prevenció i control de riscos per a forjats amb elements ceràmics 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda de 

persones a diferent 

nivell 

· Verificar la resistència de la 
superfície de treball de 
l’operari 

· Col·locació de xarxes i 
baranes a tot el perímetre, 
forats horitzontals i escales 
verificant que no hi ha buits 

· Si no hi ha baranes els 
operaris han d’anar ben 
lligats. 

· Les escales de mà han de ser 
metàl·liques, estables i estar 
en bon estat, amb peus 
antilliscants que sobresurtin 
1m per sobre del pla a on es 
puja i col·locades a 75º sobre 
la horitzontal 

· Disposar la runa de manera 
que no transmetin càrregues 
superiors a les del seu ús 
 

· Mantenir la zona de 
treball neta i 
ordenada  

· Es prohibeix treballar amb 
vent >50km/h 

· Les tasques de muntatge es 
coordinaran amb la 
incorporació de mesures de 
protecció col·lectiva 

· Les mans han d’estar lliures 
al pujar per una escala de mà 

· Evitar que les persones no 
autoritzades retirin les 
proteccions col·lectives 

· Baranes de 
seguretat als 
perímetres dels 
forjats, els forats i 
a les plataformes 
de treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 
de materials 

· Línia de vida 

· Equip anticaigudes 
(arnés, corda i connector) 
quan no hi hagi baranes 
de protecció  
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Caiguda de 

persones al mateix 

nivell 

· Il·luminació adequada 
· Zones de pas lliures 

d’obstacles i materials 
pastosos 

· Els cables elèctrics que 
alimenten la maquinària del 
taller, aniran fixes i entubats 

· Pasarel·les sobre armat 
(mallzo) de 60 cm establir 
recorreguts 

· El calçat ha de ser 
de la talla adequada 

· Transportar 
càrregues adequades 

· Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Senyalització 
d’elements 
perillosos 

· Botes de seguretat S1 
amb sola antilliscant 

· Casc de polietilè 

Caiguda d’objectes 

per desplom 

· Habilitar un adequat acopi 
del material (evitar les zones 
prop dels perímetres) 

· El ganxo estarà dotat de 
pestell de seguretat automàtic 

· Els materials hauran d’estar 
ben lligats 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Les armadures col·locades al 
terra tindran estabilitzadors 
verticals per evitar que 
rodolin. 

 · Fer un manteniment periòdic 
de tots els elements auxiliars 
d’elevació 

· Destruir tots els elements 
defectuosos 

· Es prohibeix persones sota la 
càrrega suspesa 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de càrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda  d’objectes 

per manipulació 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Establir una correcta 
manipulació de 
càrregues 

· Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· Les eines no es portaran 
dintre de les butxaques 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

·  

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

5. Mesures de prevenció i control 

P à g i n a  | 117    Arantxa Escalera Pérez 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda d’objectes 

despresos 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

 · Fomentar hàbits d’ordre i 
neteja en el lloc de treball 

· Guardar les eines després 
d’utilitzar-les 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

 
 
 
 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Trepitjades sobre 

objectes 

· No caminar sobre elements 
metàl·lics o punxants 

 · Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Tanques de 
contenció a la zona 
d’acopi de material 

· Botes de seguretat S3 
amb lamina anti-
penetració 
 

Cops contra 

objectes immòbils 

· Senyalitzar la zona d’acopi 
de material 

· Protegir les armadures amb  
caputxons 

· Garantir l’espai per 
al moviment de 
material 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Dimensions 
insuficients del lloc 
de treball 

· Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 

· Tanques de 
contenció a la zona 
de descàrrega i 
muntatge 

· Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

 

Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Dotar la maquinària 
d’alarmes sonores pels 
moviments 

· Tots els elements sortints de 
la maquinària han de tenir 
una senyalització 
d’advertència 

 · Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 
· Revisar la maquinària 

periòdicament 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell o amb 

protecció a talls 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

5. Mesures de prevenció i control 

Arantxa Escalera Pérez     P à g i n a  | 118 
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Serra circular · S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separant tres mil·límetres del disc la serra 
· S’haurà d’instal·lar un caputxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall 
· S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula de tall, mitjançant un resguard. 

Només es deixarà una sortida per a les llimadures 
· S’ha de situar un interruptor de parada i marxa a la mateixa serra circular 
· S’haurà de canviar el disc de la serra quan les dents d’aquesta estiguin en mal estat i revisar l’aparell 

periòdicament 
Grues i aparells elevadors · S’ha de fer un correcte eslingat i no forçar aquestes. Si es detectessin deformacions o trencaments cal desfer-

se d’aquesta 
· El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat 
· La càrrega suspesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos 
· S’evitarà posar en marxa la grua bruscament o en sentit oblicu 
· Quan hagi treballadors fora del camp visual del gruista, un auxiliar indicarà l’operació a realitzar 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 
· Hauran de complir tota la legislació vigent ( RD 2291/1985, RD 2370/1996) 

Grueta o cabestrant mecànic 
“Maquinillo” 

· Haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la 
seva efectivitat 

· Haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat 
· S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques d’aquesta 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 

Carretó elevador · Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que aquesta estigui convenientment paletitzada, fleixada i 
ubicada correctament 

· No s’ha de permetre que cap persona pugi al carretó 
· S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer 
· S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat, evitar parades i arrencades brusques, 

viratges ràpids i conduir-lo per camins aptes 
· En moviment, s’ha d’utilitzar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent 
· S’han de transportar únicament càrregues preparades correctament 
· Quan el carretó no s’utilitzi ha d’estar convenientment apagat i assegurat perquè no es mogui 

Formigonera pastera · Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat 
· Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per al dúmper 
· Hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) 
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Perforadora portàtil · S’han d’evitar els escalfaments del motor i les broques 
· No s’han de fer forats inclinats, ni intentar fer els forats més grans,  pot trencar la broca 

Esmoladora angular · S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs i 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant 

· Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina 
· No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola 
· S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina 
· No es sotmetrà el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva 
· Si es treballa amb peces petites o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça 
· No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja 

que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors 
· En cas d’utilitzar plats de polir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a 

la mà 
· Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la maquinària 
· Revisar la màquina periòdicament 

Màquina de trepar · El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar dacord amb les revolucions del motor elèctric 

Vibrador · Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip 
· S’ha de comprovar que l’agulla no s’enganxi a les armadures 
· La vibració s’ha de fer des d’una posició estable, des de plataformes de treball 
· No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament 
· No s’ha de permetre que el virador treballi en el buit 

 



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

5. Mesures de prevenció i control 

Arantxa Escalera Pérez     P à g i n a  | 120 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Cops amb objectes 

o eines 

· Utilitzar cada eina per al seu 
ús específic i no forçar-la 

· Inspeccionar les eines 
periòdicament i llençar les 
defectuoses 

· Veure les instruccions d’us 
· No utilitzar acer corrugat per 

fer útils o eines 
· Protegir les armadures amb  

caputxons 

· Mànecs ergonòmics · Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· No deixar les eines tirades al 
terra 
 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· Utilització de maquinària 
amb proteccions 
 

 · Formació dels operaris per a 
la correcta utilització d’eines 
i maquinària 

· Pantalles de 
protecció 

· Guants de pell o per a 
soldadors 

· Ulleres de protecció 
contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Pantalles de protecció per 
a soldadors 

· Roba de treball. Per als 
soldadors roba de treball 
100% cotó 

 
 

 
Atrapament per o 

entre objectes 

· Acopi de materials a una 
altura inferior a les espatlles 
dels treballadors 

· No restar sota la càrrega 
· Utilitzar cordes per guiar 

elements pesats de >150kg 
· Assegurar que no hi ha 

obstacles o presència d’altres 
operaris en el radi d’acció de 
la grua 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Establir una bona 
coordinació entre enganxador 
i gruista 

· Avisar abans d’iniciar 
maniobra 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 

· Tanques de 
contenció a la zona 
de descàrrega del 
material 

· Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Sobreesforços · Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació postural i de 
manipulació de càrregues als 
treballadors 

· Utilitzar màquines per al 
transport de càrregues 
pesades 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres  

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Veure molta aigua 
· Instal·lar una zona d’ombra 

 · Restar a les hores més fortes 
de sol a l’ombra 

 · Roba de treball còmode 

Contactes elèctrics · Els cables de la maquinària 
de treball, estaran ben 
protegits 

· Eines manuals amb mànecs 
aïllants 

 · Respectar les distàncies de 
seguretat de les línies aèries 

· Revisar amb periodicitat que 
tota la maquinària té doble 
aïllament i terra 

· Comunicar les incidències en 
la línia elèctrica 

·  

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 

Inhalació o ingestió 

de substàncies 

nocives 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
de la soldadura, a vapors 
químics en general, a 
pols i altres vapors 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Utilitzar materials i 
substàncies que malmetin 
mínimament la pell i si es pot 
eliminar-la 

· Netedat a l’hora d’utilitzar 
les substàncies o materials 

· No moure el formigó amb les 
mans 

· Utilitzar les eines per a tal 
efecte (planes, helicòpter) 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Botes de seguretat S1 
· Roba de treball 

Explosions · Cuidar  l’acopi de materials 
· Ventilació  de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions 

 · Ulleres de protecció 
contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Casc de polietilè 
Incendis · Cuidar  l’acopi de materials 

· Restringir l’existència de 
fonts d’ignició 

· L’obra disposarà d’una 
entrada d’aigua a disposició 
de l’extinció d’incendis 

 · Formació adequada dels 
treballadors per a l’actuació 
en aquestes situacions  

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Està totalment prohibit fer 
foc a l’obra 

· Alarma sonora d’incendis 
· En obres grans sistema 

d’emergència establert i 
operatiu 

 
 
 

· Senyalització i 
col·locació 
d’extintors 
d’incendis 

· Roba de treball 
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents químics 

(METALLS: Crom 

trivalent i els seus 

components) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Caretes auto d’un sol ús 

amb protecció als gasos 
de la soldadura i a altres 
vapors 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(METALLS: Níquel i 

compostos) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies  

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Caretes auto d’un sol ús 

amb protecció als gasos 
de la soldadura i a altres 
vapors 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÀCIDS ORGÀNICS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels àcids orgànics 

· Roba de treball 
Malalties causades 

per agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, EPÒXIDS 

i NITRODERI-VATS) 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÈSTERS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies  

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 
Malalties causades 

per agents químics 

(ÒXIDS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Caretes auto d’un sol ús 

amb protecció als gasos 
de la soldadura i a altres 
vapors 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA PEL 

SOROLL) 

 

· Reduir al màxim possible 
l’exposició en el seu origen o 
reduir-se al màxim (elecció 
de maquinària, canviar el 
mètode de treball...) 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

· Ordenació adequada del 
temps de treball 
 

 · Orelleres amb atenuació 
de 32 dB 
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- LARS 

O ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES PER 

LES VIBRACIONS) 

· Utilització de maquinària que 
redueixi l’exposició 

· Garantir descansos periòdics 
durant les tasques 

· Mànecs ergonòmics · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 

Malalties causades 

per agents físics 

(POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN ELS 

TREBALLS) 

 

 

· Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació adequada dels 
treballadors 

· Mètodes de treball adequats 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres 
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Malalties causades 

per inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

·  

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies d’alt pes 
molecular 

Malalties causades 

per inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies de baix pes 
molecular 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Guants sintètics per a 

productes químics 
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 
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5.5. Prevenció i control de riscos per a revestiments amb elements ceràmics (parets i 

paviments) 

RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda de 

persones a diferent 

nivell 

· Verificar la resistència de la 
superfície de treball de 
l’operari 

· Col·locació de xarxes i 
baranes a tot el perímetre, 
forats horitzontals i escales 
verificant que no hi ha buits 

· Si no hi ha baranes els 
operaris han d’anar ben 
lligats. 

· Les escales de mà han de ser 
metàl·liques, estables i estar 
en bon estat, amb peus 
antilliscants que sobresurtin 
1m per sobre del pla a on es 
puja i col·locades a 75º sobre 
la horitzontal 

· Mantenir la zona de 
treball neta i 
ordenada  

· Es prohibeix treballar amb 
vent >50km/h 

· Les tasques de muntatge es 
coordinaran amb la 
incorporació de mesures de 
protecció col·lectiva 

· Les mans han d’estar lliures 
al pujar per una escala de mà 

· Evitar que les persones no 
autoritzades retirin les 
proteccions col·lectives 

· Baranes de 
seguretat als 
perímetres dels 
forjats, els forats i 
a les plataformes 
de treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 
de materials 

· Equip anticaigudes 
(arnés, corda i connector) 
si no hi ha baranes de 
protecció  

Caiguda de 

persones al mateix 

nivell 

 

 

 

· Il·luminació adequada 
· Zones de pas lliures 

d’obstacles i materials 
pastosos. 

· El calçat ha de ser 
de la talla adequada 

· Transportar 
càrregues adequades 

· Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

· Senyalització 
d’elements 
perillosos 

· Botes de seguretat S1 
amb sola antilliscant 

· Casc de polietilè 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Caiguda d’objectes 

per desplom 

· Habilitar un adequat acopi 
del material (evitar les zones 
prop dels perímetres) 

· El ganxo estarà dotat de 
pestell de seguretat automàtic 

· Els materials hauran d’estar 
ben lligats 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

 · Fer un manteniment periòdic 
de tots els elements auxiliars 
d’elevació 

· Destruir tots els elements 
defectuosos 

· Es prohibeix persones sota la 
càrrega suspesa 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Senyalització de la 
zona de càrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda  d’objectes 

per manipulació 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Establir una correcta 
manipulació de 
càrregues 

· Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· Les eines no es portaran 
dintre de les butxaques 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Caiguda d’objectes 

despresos 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

 · Fomentar hàbits d’ordre i 
neteja en el lloc de treball 

· Guardar les eines després 
d’utilitzar-les 

· Revisar les eines 
periòdicament 

· Establir una bona zona de 
treball 

· Xarxes tipus “S” 
als forats 
horitzontals de 
cada planta 

· Xarxes tipus “V” 
al perímetre del 
forjat 

· Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Trepitjades sobre 

objectes 

· No caminar sobre elements 
punxants 

 · Gestionar la runa i els retalls 
o elements sobrants 

· Ordre i neteja en el lloc de 
treball 

 
 
 
 

 · Botes de seguretat S3 
amb lamina anti-
penetració 
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SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Cops contra 

objectes immòbils 

· Senyalitzar la zona d’acopi 
de material 

· Garantir l’espai per 
al moviment de 
material 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Dimensions 
insuficients del lloc 
de treball per 
moure’s 

· Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 

 · Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

 

Cops o contactes 

amb elements 

mòbils de la 

màquina 

· Dotar la maquinària 
d’alarmes sonores pels 
moviments 

· Tots els elements sortints de 
la maquinària han de tenir 
una senyalització 
d’advertència 

 · Treballar amb atenció 
· Establir més d’un operari per 

a les operacions d’elevació 
· Revisar la maquinària 

periòdicament 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell o amb 

protecció a talls 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Serra circular · S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separant tres mil·límetres del disc la serra 
· S’haurà d’instal·lar un caputxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall 
· S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula de tall, mitjançant un resguard. 

Només es deixarà una sortida per a les llimadures 
· S’ha de situar un interruptor de parada i marxa a la mateixa serra circular 
· S’haurà de canviar el disc de la serra quan les dents d’aquesta estiguin en mal estat i revisar l’aparell 

periòdicament 
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Grues i aparells elevadors · S’ha de fer un correcte eslingat i no forçar aquestes. Si es detectessin deformacions o trencaments cal desfer-
se d’aquesta 

· El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat 
· La càrrega suspesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos 
· S’evitarà posar en marxa la grua bruscament o en sentit oblicu 
· Quan hagi treballadors fora del camp visual del gruista, un auxiliar indicarà l’operació a realitzar 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 
· Hauran de complir tota la legislació vigent ( RD 2291/1985, RD 2370/1996) 

 
Grueta o cabestrant mecànic 
“Maquinillo” 

· Haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la 
seva efectivitat 

· Haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat 
· S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques d’aquesta 
· Es verificarà periòdicament el bon funcionament de la maquinària 

Carretó elevador · Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que aquesta estigui convenientment paletitzada, fleixada i 
ubicada correctament 

· No s’ha de permetre que cap persona pugi al carretó 
· S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer 
· S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat, evitar parades i arrencades brusques, 

viratges ràpids i conduir-lo per camins aptes 
· En moviment, s’ha d’utilitzar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent 
· S’han de transportar únicament càrregues preparades correctament 
· Quan el carretó no s’utilitzi ha d’estar convenientment apagat i assegurat perquè no es mogui 

Formigonera pastera · Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat 
· Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per al dúmper 
· Hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) 

Perforadora portàtil · S’han d’evitar els escalfaments del motor i les broques 
· No s’han de fer forats inclinats, ni intentar fer els forats més grans,  pot trencar la broca 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Esmoladora angular · S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs i 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant 

· Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina 
· No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola 
· S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina 
· No es sotmetrà el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva 
· Si es treballa amb peces petites o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça 
· No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja 

que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors 
· En cas d’utilitzar plats de polir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a 

la mà 
· Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la maquinària 
· Revisar la màquina periòdicament 

Màquina de trepar · El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar dacord amb les revolucions del motor elèctric 
· Revisar la màquina periòdicament 

Cops amb objectes 

o eines 

· Utilitzar cada eina per al seu 
ús específic i no forçar-la 

· Inspeccionar les eines 
periòdicament i llençar les 
defectuoses 

· Veure les instruccions d’us 

· Mànecs ergonòmics · Tots els operaris portaran un 
cinturó portaeines 

· No deixar les eines al terra 
 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Casc de polietilè 

Projecció de 

fragments o 

partícules 

· Establir una adequada 
metodologia de treball 

· Utilitzar maquinària amb 
protecció 
 

 · Formació dels operaris per a 
la correcta utilització d’eines 
i maquinària 

· Pantalles de 
protecció 

· Guants de pell 
· Ulleres de protecció 

contra partícules sòlides, 
tant grans com petites 

· Roba de treball 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Atrapament per o 

entre objectes 

· Acopi de materials a una 
altura inferior a les espatlles 
dels treballadors 

· No restar sota la càrrega 
· Utilitzar cordes per guiar 

elements pesats de >150kg 
· Assegurar que no hi ha 

obstacles o presència d’altres 
operaris en el radi d’acció de 
la grua 

· S’ha de controlar el bon estat 
dels materials paletitzats 

· Il·luminació 
adequada en el lloc 
de treball 

· Establir una bona 
coordinació entre enganxador 
i gruista 

· Avisar abans d’iniciar 
maniobra 

· Senyalització de la 
zona de descàrrega 

· Botes de seguretat S1 
· Casc de polietilè 
· Roba de treball 

Sobreesforços · Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació postural i de 
manipulació de càrregues als 
treballadors 

· Utilitzar màquines per al 
transport de càrregues 
pesades 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres  

Exposició a 

temperatures 

extremes 

· Veure molta aigua 
· Instal·lar una zona d’ombra 

 · Restar a les hores més fortes 
de sol a l’ombra 

 · Roba de treball còmode 

Contactes elèctrics · Els cables de la maquinària 
de treball, estaran ben 
protegits 

· Eines manuals amb mànecs 
aïllants 

 · Respectar les distàncies de 
seguretat de les línies aèries 

· Revisar amb periodicitat que 
tota la maquinària té doble 
aïllament i terra 

· Comunicar les incidències en 
la línia elèctrica 

 · Botes de seguretat S1 
· Guants de pell (cat. 2) 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Inhalació o ingestió 

de substàncies 

nocives 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a pols i 
altres vapors 

Contactes amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives 

· Utilitzar materials i 
substàncies que malmetin 
mínimament la pell i si es pot 
eliminar-la 

· Netedat a l’hora d’utilitzar 
les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

 · Botes de seguretat S1 
· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÀCIDS ORGÀNICS) 

 

 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels àcids orgànics 

· Roba de treball 

Malalties causades 

per agents químics 

(ALDEHIDS, 

AROMÀTICS, 

CETONES, EPÒXIDS 

i NITRODERI-

VATS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents químics 

(ÈSTERS) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Mantenir tancats els 

contenidors de substàncies 
quan no s’estan utilitzant 

 · Formació adequada dels 
treballadors pel que fa a la 
utilització d’aquestes 
substàncies 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants sintètics per a 
productes químics (PVC, 
goma natural..) 

· Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció als gasos 
dels agents químics 

· Roba de treball 
Malalties causades 

per agents físics 

(HIPOCAUSIA O 

SORDERA 

PROVOCADA PEL 

SOROLL) 

 

 

 

 

· Reduir al màxim possible 
l’exposició en el seu origen o 
reduir-se al màxim (elecció 
de maquinària, canviar el 
mètode de treball...) 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

· Ordenació adequada del 
temps de treball 
 

 · Orelleres amb atenuació 
de 32 dB 

Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

OSTEORTICU- LARS 

O ANGINEU-

ROTIQUES 

PROVOCADES PER 

LES VIBRACIONS) 

· Utilització de maquinària que 
redueixi l’exposició 

· Garantir descansos periòdics 
durant les tasques 

· Mànecs ergonòmics · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties causades 

per agents físics 

(MALALTIES 

PROVOCADES PER 

POSTURES 

FORÇADES I 

MOVIMENTS 

REPETITIUS EN ELS 

TREBALLS) 

 

 

 

 

 

· Evitar postures forçades i tronc inclinat 
· Mantenir l’esquena recta 
· Utilitzar tota la mà, no únicament els dits 
· Mai utilitzar les mans per dirigir els moviments de les 

càrregues 
· Garantir descansos periòdics durant les tasques de 

manipulació 
· Garantir canvis de postura periòdicament 

· Formació adequada dels 
treballadors 

· Mètodes de treball adequats 

 · Guants de pell (cat. 2) 
· Roba de treball elàstica 
· Faixes, canelleres, 

turmelleres, genolleres i 
colzeres 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Ventilació de la zona de 

treball 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 

·  

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies d’alt pes 
molecular 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties 

professionals 

causades per 

inhalació de 

substàncies i 

d’altres agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

 

 

 

 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Realitzar la soldadura a 

sotavent per tal d’evitar la 
inhalació de fums 

· Prohibit menjar i fumar 
· Ventilació de la zona de 

treball 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Caretes auto d’un sol ús 
amb protecció a 
substàncies de baix pes 
molecular 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i   

agents 

(SUBSTÀNCIES DE 

BAIX PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants per a soldadors 
· Guants de pell (cat. 2) 
· Guants sintètics per a 

productes químics 
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RISCOS MESURES DE CONTROL ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

SEGURETAT ERGONÒMIQUES ORGANITZATIVES COL·LECTIUS INDIVIDUAL 

Malalties de la pell 

causades per 

substàncies i  

agents 

(SUBSTÀNCIES 

D’ALT PES 

MOLECULAR) 

· Eliminar o reduir el seu ús 
· Netedat a l’hora d’utilitzar 

les substàncies o materials 

 · Formació adequada dels 
treballadors 

· Limitació de la duració e 
intensitat de la exposició 
 

 · Guants de pell (cat. 2) 

 

  



 

 

6.  Discussió de resultats 
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6.  Discussió de resultats 

RISCOS Façanes Envans Cobertes Forjats Revestiments 

Caiguda de persones a diferent 

nivell 

     

Caiguda de persones al mateix 

nivell 

     

Caiguda d’objectes per desplom      

Caiguda  d’objectes per 

manipulació 

     

Caiguda d’objectes despresos      

Trepitjades sobre objectes      

Cops contra objectes immòbils      

Cops o contactes amb elements 

mòbils de la màquina 

     

Cops amb objectes o eines      

Projecció de fragments o 

partícules 

     

Atrapament per o entre objectes      

Sobreesforços      

Exposició a temperatures 

extremes 

     

Contactes elèctrics      

Inhalació o ingestió de 

substàncies nocives 

     

Contactes amb substàncies 

càustiques o corrosives 

     

Exposició a radiacions      

Explosions      

Incendis      

Com podem observar, la majoria de riscos es repeteixen en cada una de les parts de l’edifici 

on s’utilitzen els elements ceràmics. Podem observar que només en cobertes trobem el risc 
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d’exposició a radiacions, ja que en cobertes, al utilitzar làmines asfàltiques, 

impermeabilitzants, etc., els treballadors poden exposar-se a aquest risc.  

També observem que únicament dins dels treballs de revestiments no trobem el risc 

d’explosions i incendis.  

Pel fet de que la majora de riscos es repeteixin en els treballs on s’utilitza ceràmica podem 

deduir que encara que utilitzem diferents peces ceràmiques o estiguem construint diferents 

parts de l’edifici, quan tractem amb elements ceràmics haurem estarem exposats a uns riscos 

similars.   

 

Malalties Façanes Envans Cobertes Forjats Revestiments 

Malalties causades per agents químics 

METALLS: Crom trivalent i els 

seus components 

     

METALLS: Níquel i els seus 

compostos 

     

ÀCIDS ORGÀNICS      

ALDEHIDS, AROMÀTICS, 

CETONES, EPÒXIDS i 

NITRODERIVATS 

     

ÈSTERS      

ÒXIDS      

Malalties causades per agents físics 

Hipocausia o sordera provocada pel 

soroll 

     

Malalties osteorticulars o 

angineurotiques provocades per 

vibracions  

     

Malalties provocades per postrues 

forçades i moviments repetitius   

     

Malalties causades per inhalació de substàncies i altres agents 

Substàncies d’alt pes mol·lecular      

Substàncies de baix pes 

mol·lecular 
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Malalties de la pell causades per substàncies i  agents 

Substàncies d’alt pes mol·lecular      

Substàncies de baix pes 

mol·lecular 

     

 

Podem observar que la majora de malalties que poden sorgir en la utilització d’elements 

ceràmics son similars. Les diferencies notables son a les malalties d’origen químic. Aquesta 

diferencia es deu en la realització o no de soldadura. En els subsistemes en que es realitza 

soldadura apareixen més malalties d’origen químic.  

Pel que fa a les malalties d’origen físic, a les malalties causades per inhalació de substàncies i 

altres agents i a les malalties de la pell causades per substàncies i  agents observem que 

les trobem tant en façanes, en envans, en cobertes, en forjats i en revestiments ja que els 

treballadors s’exposen als mateixos agents encara que es realitzin diferents treballs en 

l’edifici. 

 

Risc de caiguda a diferent nivell 

 Causes 

Façanes · Utilitzar accessos inadequats 
· Falta de mesures de protecció a les bastides 
· Mala col·locació o subjecció dels elements auxiliars 
· Ordre i neteja insuficients de la zona de treball 
· Relliscades o caigudes per irregularitats en les superfícies de treball 
· Condicions atmosfèriques adverses 

Envans · Utilitzar accessos inadequats 
· Falta de mesures de protecció col·lectiva 
· Mala subjecció dels elements auxiliars 
· Ordre i neteja insuficients 
· Relliscades o caigudes per irregularitats en les superfícies de treball 

Cobertes · Utilitzar accessos inadequats 
· Falta mesures de protecció col·lectiva 
· Mala subjecció d’elements auxiliars 
· Relliscades o caigudes per irregularitats en les superfícies de treball 
· Ordre i neteja insuficients en el lloc de treball 
· Condicions atmosfèriques adverses 

Forjats · Inestabilitat de l’encofrat, enfonsament 
· Utilitzar accessos inadequats 
· Falta de mesures de protecció col·lectiva 
· Mala col·locació o subjecció dels elements auxiliars 
· Ordre i neteja insuficients 
· Relliscades o caigudes per irregularitats en les superfícies de treball 
· Condicions atmosfèriques adverses 
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Risc de caiguda a diferent nivell 

 Causes 

Revestiments · Utilitzar accessos inadequats 
· Falta mesures de protecció col·lectiva 
· Mala subjecció d’elements auxiliars 
· Relliscades o caigudes per irregularitats en les superfícies de treball 
· Ordre i neteja insuficients en el lloc de treball 
· Condicions atmosfèriques adverses 

 

Encara que observem que el risc de caiguda a diferent nivell es troba en tots els sistemes on 

s’utilitzen elements ceràmics les causes per les quals sorgeix aquest risc no son les mateixes 

en tots ells. Per exemple, en la construcció dels forjats ens podem trobar amb enfonsaments o 

inestabilitat dels encofrats. En la construcció d’envans no tindrem problemes amb les 

condicions atmosfèriques adverses. 

 

 Elements de protecció col·lectius Elements de protecció individual 

Façanes 1) Baranes de seguretat als perímetres dels 
forjats i a les plataformes de treball 

2) Xarxes tipus “S” als forats horitzontals 
de cada planta 

3) Xarxes tipus “V” al perímetre del forjat 
4) Senyalització de la zona de descàrrega de 

materials 
5) Senyalització d’elements perillosos 
6) Senyalització de la zona de càrrega 
7) Pantalles de protecció 
8) Senyalització i col·locació d’extintors 

d’incendis 

1) Equip anticaigudes (arnés, corda i 
connector) si no hi ha baranes de 
protecció  

2) Botes de seguretat S1 amb sola 
antilliscant 

3) Casc de polietilè 
4) Guants de pell (cat. 2) 
5) Botes de seguretat S3 amb lamina anti-

penetració 
6) Guants de pell o amb protecció a talls 
7) Guants per a soldadors 
8) Ulleres de protecció contra partícules 

sòlides, tant grans com petites 
9) Pantalles de protecció per a soldadors 
10) Roba de treball 
11) Per als soldadors roba de treball 100% 

cotó 
12) Faixes, canelleres, turmelleres, 

genolleres i colzeres 
13) Caretes auto filtrants d’un sol ús amb 

protecció als agents exposats 
14) Guants sintètics per a productes 

químics (PVC, goma natural..) 
15) Orelleres amb atenuació de 32 dB 

Envans 1) Baranes de seguretat als perímetres dels 
forjats, els forats i a les plataformes de 
treball 

2) Xarxes tipus “S” als forats horitzontals 
de cada planta 

3) Xarxes tipus “V” al perímetre del forjat 
4) Senyalització de la zona de descàrrega de 

materials 
5) Senyalització d’elements perillosos 
6) Senyalització de la zona de càrrega 
7) Pantalles de protecció 

1) Equip anticaigudes (arnés, corda i 
connector) si no hi ha baranes de 
protecció  

2) Botes de seguretat S1 amb sola 
antilliscant 

3) Casc de polietilè 
4) Guants de pell (cat. 2) 
5) Botes de seguretat S3 amb lamina anti-

penetració 
6) Guants de pell o amb protecció a talls 
7) Roba de treball 
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 Elements de protecció col·lectius Elements de protecció individual 
8) Senyalització i col·locació d’extintors 

d’incendis 
8) Ulleres de protecció contra partícules 

sòlides, tant grans com petites 
9) Faixes, canelleres, turmelleres, 

genolleres i colzeres 
10) Caretes autofiltrants d’un sol ús amb 

protecció als agents exposats 
11) Guants sintètics per a productes 

químics (PVC, goma natural..) 
12) Orelleres amb atenuació de 32 dB 

Cobertes 1) Baranes de seguretat als perímetres dels 
forjats, els forats i a les plataformes de 
treball 

2) Xarxes tipus “S” als forats horitzontals 
de cada planta 

3) Xarxes tipus “V” al perímetre del forjat 
4) Senyalització de la zona de descàrrega de 

materials 
5) Senyalització d’elements perillosos 
6) Senyalització de la zona de càrrega 
7) Pantalles de protecció 
8) Senyalització i col·locació d’extintors 

d’incendis 

1) Equip anticaigudes (arnés, corda i 
connector) si no hi ha baranes de 
protecció  

2) Botes de seguretat S1 amb sola 
antilliscant 

3) Casc de polietilè 
4) Guants de pell (cat. 2) 
5) Botes de seguretat S3 amb lamina anti-

penetració 
6) Guants de pell o amb protecció a talls 
7) Roba de treball 
8) Ulleres de protecció contra partícules 

sòlides, tant grans com petites 
9) Faixes, canelleres, turmelleres, 

genolleres i colzeres 
10) Caretes autofiltrants d’un sol ús amb 

protecció als agents exposats 
11) Ulleres de protecció contra radiacions 
12) Guants sintètics per a productes 

químics (PVC, goma natural..) 
13) Orelleres amb atenuació de 32 dB 

Forjats 1) Baranes de seguretat als perímetres dels 
forjats, els forats i a les plataformes de 
treball 

2) Xarxes tipus “S” als forats horitzontals 
de cada planta 

3) Xarxes tipus “V” al perímetre del forjat 
4) Senyalització de la zona de descàrrega de 

materials 
5) Línia de vida 
6) Senyalització d’elements perillosos 
7) Senyalització de la zona de càrrega 
8) Tanques de contenció a la zona d’acopi 

de material 
9) Tanques de contenció a la zona de 

descàrrega i muntatge 
10) Pantalles de protecció 
11) Senyalització i col·locació d’extintors 

d’incendis 

1) Equip anticaigudes (arnés, corda i 
connector) quan no hi hagi baranes de 
protecció 

2) Botes de seguretat S1 amb sola 
antilliscant 

3) Casc de polietilè 
4) Guants de pell (cat. 2) 
5) Botes de seguretat S3 amb lamina anti-

penetració 
6) Guants de pell o amb protecció a talls  
7) Guants per a soldadors 
8) Ulleres de protecció contra partícules 

sòlides, tant grans com petites 
9) Pantalles de protecció per a soldadors 
10) Roba de treball  
11) Per als soldadors roba de treball 100% 

cotó 
12) Faixes, canelleres, turmelleres, 

genolleres i colzeres 
13) Caretes autofiltrants d’un sol ús amb 

protecció als agents exposats  
14) Guants sintètics per a productes 

químics (PVC, goma natural..) 
15) Orelleres amb atenuació de 32 dB 

 
Revestiments 1) Baranes de seguretat als perímetres dels 

forjats, els forats i a les plataformes de 
treball 

1) Equip anticaigudes (arnés, corda i 
connector) si no hi ha baranes de 
protecció  
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 Elements de protecció col·lectius Elements de protecció individual 
2) Xarxes tipus “S” als forats horitzontals 

de cada planta 
3) Xarxes tipus “V” al perímetre del forjat 
4) Senyalització de la zona de descàrrega de 

materials 
5) Senyalització d’elements perillosos 
6) Senyalització de la zona de càrrega 
7) Pantalles de protecció 
8) Senyalització i col·locació d’extintors 

d’incendis 

2) Botes de seguretat S1 amb sola 
antilliscant 

3) Casc de polietilè 
4) Guants de pell (cat. 2) 
5) Botes de seguretat S3 amb lamina anti-

penetració 
6) Roba de treball 
7) Guants de pell o amb protecció a talls 
8) Ulleres de protecció contra partícules 

sòlides, tant grans com petites 
9) Faixes, canelleres, turmelleres, 

genolleres i colzeres 
10) Caretes autofiltrants d’un sol ús amb 

protecció als agents exposats  
11) Guants sintètics per a productes 

químics (PVC, goma natural..) 
12) Orelleres amb atenuació de 32 dB 
 

 

 
En general podem observar que sempre s’utilitzen més elements de protecció individual que 

col·lectius per a controlar els riscos sorgits en la utilització d’elements ceràmics. 

En la majoria dels casos utilitzarem els mateixes elements de protecció col·lectius, excepte en 

els forjats on, a més dels elements de protecció col·lectius comuns s’utilitzaran: línia de vida, 

tanques de contenció a la zona d’acopi de material i tanques de contenció a la zona de 

descàrrega i muntatge. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Façanes Envans Cobertes Forjats Revestiments

Elements de protecció 
col·lectiva

Elements de protecció 
individual



ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA PREVENTIVA DEL PROCÉS DE REVESTIMENTS CERÀMICS 

6. Discussió de resultats 

Arantxa Escalera Pérez  P à g i n a  | 146 

Pel que fa als elements de protecció individual en façanes i forjats s’utilitzaran les mateixes 

proteccions individuals. En envans i revestiments s’utilitzaran també les mateixes proteccions. 

 

Pel que fa a les mesures de control utilitzades s’ha de remarcar que per a tots els riscos 

trobarem tant mesures de control de seguretat com organitzatives. Les mesures de control 

ergonòmiques, però, no s’utilitzaran per evitar i controlar tots els riscos. 
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7. Conclusions  

La seguretat en una obra és un aspecte important a estudiar, ja que pretén prevenir tot tipus 

d’accidents a més de millorar les condicions laborals dels operaris. Per a que una obra sigui 

realment segura, cal identificar tots els riscos per a poder-los prevenir adequadament.  

 

La majoria de riscos es repeteixen en cada una de les parts de l’edifici on s’utilitzen els 

elements ceràmics. Només en cobertes trobem el risc d’exposició a radiacions i únicament 

dins dels treballs de revestiments no trobem el risc d’explosions i incendis. Pel fet de que la 

majoria de riscos es repeteixin en els treballs on s’utilitza ceràmica deduïm que quan tractem 

amb elements ceràmics estarem exposats a uns riscos semblants.   

 

Encara que els riscos es repeteixin no sempre no sempre hi ha les mateixes causes al darrera. 

Per exemple, en el risc de caiguda a diferent nivell es pot donar per diferents causes per a 

cadascun dels subsistemes de l’edifici. Així, en la construcció dels forjats ens podem trobar 

amb enfonsaments o inestabilitat dels encofrats i en la construcció d’envans no tindrem 

problemes amb les condicions atmosfèriques adverses. 

 

Al treballar amb elements ceràmics els operaris estaran exposats a malalties. Aquestes 

malalties poden tenir un origen químic (exposició a metalls, àcids orgànics, èsters...) o un 

origen físic (exposició a sorolls, vibracions...). També podem trobar malalties amb altres 

orígens (exposició a substàncies d’alt pes molecular, malalties de la pell).  

 

Podem observar que la majora de malalties que poden sorgir en la utilització d’elements 

ceràmics son similars. Les diferencies notables es troben a les malalties d’origen químic. 

Aquesta diferència es deu en la realització o no de soldadura, ja que en els subsistemes en que 

es realitza soldadura apareixen més malalties d’origen químic.  

 

Pel que fa a les malalties d’origen físic, a les malalties causades per inhalació de substàncies i 

altres agents i a les malalties de la pell causades per substàncies i  agents observem que es 

troben en tots els subsistemes analitzats. Els treballadors s’exposen als mateixos agents 

encara que es realitzin diferents treballs en l’edifici. 
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En general podem observar que sempre s’utilitzen més elements de protecció individual que 

col·lectius per a controlar els riscos sorgits en la utilització d’elements ceràmics. En la majoria 

dels casos utilitzarem els mateixos elements de protecció col·lectius, excepte en els forjats. 

Pel que fa als elements de protecció individual en façanes i forjats s’utilitzaran les mateixes 

proteccions individuals. En envans i revestiments s’utilitzaran també les mateixes proteccions. 

 

Pel que fa a les mesures de control utilitzades s’ha de remarcar que per a tots els riscos 

trobarem tant mesures de control de seguretat com organitzatives. Les mesures de control 

ergonòmiques, però, no s’utilitzaran per evitar i controlar tots els riscos. 

 

Per a controlar millor el risc de lesions amb elements mòbils de la màquina s’hauran de tractar 

per separat les màquines i així proposar les mesures necessàries per acabar amb els riscos. 

  

Continuant amb aquesta idea, és necessària la realització d’altres treballs com aquest per a 

acabar de complementar la detecció de riscos en una obra tenint en compte la utilització 

d’altres materials diferents a la ceràmica i així poder-ne prevenir els riscos també. 
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