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Identificació de l’obra 

1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1 Identificació de l’obra 

Les obres referides al present estudi de seguretat i salut contemplen la reforma de la 

instal·lació de l’enllumenat públic d’un enllumenat tipus.  

El promotor de l’obra és l’ Ajuntament del municipi on està situat aquesta instal·lació. 

1.2 Objecte de l’annex 

L’objecte del present estudi bàsic de seguretat i salut és precisar les normes de seguretat i 

salut aplicables a l’obra, a partir de la identificació dels riscos laborals que es poden presentar 

durant l’execució de les obres. 

• S’identificaran els riscos laborals que poden ser evitables, amb la indicació de les mesures 

tècniques necessàries per tal d’evitar aquests riscos. 

• S’identificaran també els riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques destinades a controlar i disminuir aquests 

riscos. 

• Es contemplen també les disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar a 

les obres en general. 

Els riscos considerats, així com les mesures previstes en el present estudi de seguretat i salut, 

es tindran en compte en el Pla de Seguretat i Salut en el treball que el Contractista elaborarà, i en 

cap cas implicarà una disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi bàsic de seguretat i 

salut. 

Qualsevol risc no previst en el present estudi bàsic, i que sorgeixi durant el desenvolupament 

de les obres, serà comunicat pel Contractista a la Direcció Facultativa, i s’estudiaran les mesures 

de protecció més adequades. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 

d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del RD 1627/1997, els contractistes i sots-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 

mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del RD esmentat. La comunicació d'obertura 

del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

La Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes. 

1.3 Normativa aplicable. 

Tant en l’elaboració del present estudi bàsic de seguretat i salut, com en el Pla de Seguretat i 

Salut en el treball presentat pel Contractista, i en l’execució de les obres, se seguirà la normativa i 

reglamentacions que afectin el desenvolupament de les mateixes. En especial, es considerarà la 

normativa següent: 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92).  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)  
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de onstrucción. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  
Prevención de riesgos laborales. 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 esclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. 



Pàg. 4 de 38 

Normativa aplicable. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971). 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971). 

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)  
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) d 23 de septiembre de 
1966 (BOE: 01/10/66).  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

• O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

• O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y 
cerámica.  Correcció d'errades: BOE: 17/10/70. 

• O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86.  

• O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77).  Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81). 
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• O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88).  Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obras. Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

• O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los 
trabajos con riesgo de amianto. 

• O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento 
sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71).  Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71.  Modificació: BOE: 02/11/89. 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de 
protecció personal dels treballadors: 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 
29/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecánicos.  Modificació: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 
01/11/75 

1.4 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la Ley 31/1995, de 8 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
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• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

• L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 

amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
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- Donar les degudes instruccions als treballadors 

• L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

• L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic 

• L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 

es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 

riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures 

• Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 

1.5 Identificació dels riscos laborals 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 

a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 

tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, etc.) per a què s’efectuïn amb les degudes condicions de 

seguretat i salut. 
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Identificació dels riscos laborals 

1.5.1 Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

1.5.2 Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.5.3 Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 
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• Ambient excessivament sorollós 

• Fallida de l'estructura 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Acumulació de runes 

1.5.4 Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

1.5.5 Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 
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• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Risc derivat d'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.5.6 Ram de paleta 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Risc derivat d'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.5.7 Estructura 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 
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• Risc derivat d'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.5.8 Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes de pals i antenes 

• Bolcada de piles de material 

• Risc derivat d'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.5.9 Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats d’emmagatzemar materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

1.5.10 Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes i indirectes 

• Deflagracions amb projecció de partícules als ulls 

• Sobreesforços per postures incorrectes 

• Caigudes de pals i antenes 

1.5.11 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials  

• Treballs amb riscos especialment greus de soterraments, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

1.6 Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general predominaran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més, 

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, etc.) per a què s’efectuïn amb les degudes condicions de 

seguretat i salut. 

A continuació s’assenyalen les principals mesures de protecció col·lectiva, mesures de 

protecció individual, mesures de protecció a tercer, i els primers auxilis que es tindran en compte 

en l’execució de les obres. El Pla de Seguretat i Salut contemplarà, com a mínim, aquestes 

mesures. 

1.6.1 Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 

i circulacions dins l'obra. 

• Senyalització d’accés a la obra i us d’elements de protecció personal. 

• Senyalització de les zones de perill. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors. 

• Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

• Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

• Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes). 

• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

• Es posaran baranes resistents als forats pels quals es pugin produir caigudes de 

persones. 

• A cada treball, es disposarà de, al menys, un extintor portàtil de pols polivalent. 

• Si algun lloc de treball generés risc de projeccions (de partícules o per arc de soldadura 

per exemple) a tercers, es col·locaran mampares opaques de material ignífug. 
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•  Si es duguessin a terme treballs amb projeccions incandescents a la proximitat de 

materials combustibles, aquests seran retirats o es protegiran amb lona ignifuga. 

• Es mantindran ordenats els materials, cables i manegues per tal d’evitar els riscos de 

cops o caigudes al mateix nivell però aquesta causa. 

• Les restes de materials generats pel treball es retiraran periòdicament per a mantenir 

les zones de treball netes. 

• Els productes tòxics i perillosos es manipularan segons l’establert a les condicions d’us 

especifiques de cada producte. 

• Es respectarà la senyalització i les limitacions de velocitat fixades per a la circulació de 

vehicles i maquinaria a l’interior de la obra. 

• Tots els vehicles duran indicadors òptics i acústics, tal i com exigeixi la legislació vigent. 

• Protegir als treballadors contra les inclemències meteorològiques que pugin 

comprometre la seva seguretat i salut. 

• El personal que treballi en les instal·lacions de baixa o mitja tensió serà qualificat, amb 

els coneixements adequats respecte electricitat i els seus riscos. 

• Es retirarà la tensió de la instal·lació elèctrica en la que es vagi a treballar, obrint amb 

tall visible totes les fonts de tensió, posant-les a terra i en curt circuit, amb els 

enclavaments corresponents. 

• Només es restablirà el servei a la instal·lació elèctrica quan es tingui la completa 

seguretat que no hi ha cap treballador manipulant les línies. 

• Es garantirà que no circulin vehicles amb càrrega elevada per sota les línies elèctriques 

aèries. En cas de maniobres properes a les línies aèries, sempre hi haurà una persona 

que disposarà dels medis de senyalització necessaris, vigilant els possibles incidents. 

• Els treballs elèctrics quedaran suspesos en cas que s’acostin pluges o tempesta. 

• En la totalitat dels treballs elèctrics hi haurà un cap, que estarà present mentre durin els 

treballs de preparació, desmuntatge, instal·lació, connexions, etc. així com als casos 

d’encreuaments i proximitats amb altres línies aèries. 

• Es seguiran en tot moment les instruccions donades per la companyia subministradora, 

en la totalitat dels aspectes relatius a la seguretat i la salut dels treballadors. 

1.6.2 Proteccions col·lectives. Riscos específics 

a) A excavacions 

• S’estampiran totes les excavacions verticals de profunditat superior a 1.5m. 

• Es senyalitzaran les excavacions com a mínim a 1m. de la vora.  
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• No s’emmagatzemaran materials ni terres a menys de 2m. de la vora de l’excavació.  

• Les excavacions de profunditat superior a 2m. i a les quals hi pugin circular persones per 

les seves proximitats, s’hauran de protegir amb baranes resistent de 90cm. d’alçada, 

col·locades, sempre que sigui possible, a 2m. de la vora de l’excavació.  

• Els accessos a les rases o trinxeres es realitzaran mitjançant escales solides que 

sobrepassaran 1m. la vora d’aquestes. 

• Les màquines excavadores i camions només hauran de ser manipulats per personal 

capacitat, amb el corresponent permís de conduir, que també serà la responsable de la 

conservació de la mateixa. 

b) Al moviment de terres 

• No es carregaran els camions per sobre de la carrega admissible ni sobrepassant el nivell 

superior de carrega. 

• Es prohibeix el trasllat de persones fora de la cabina dels vehicles. 

• Es situaran topes per a limitar la proximitat a la vora de l’excavació o desnivells a zones 

de descarrega. 

• Es limitarà la velocitat de vehicles al camí d’accés i als vials interiors de l’obra a 20km/h. 

• En cas de necessitat i a criteri del tècnic de seguretat es procedirà a regar les pistes per 

tal d’evitar la formació de núvols de pols. 

c) A treballs a alçada 

Donada l’elevada gravetat de les conseqüències que es deriven de les caigudes des 

d’alçada, es considera oportú i convenient remarcar que les mesures bàsiques i 

fonamentals de prevenció que hauran d’aplicar-se per tal d’eliminar els riscos inherents als 

treballs a alçada. Per tal d’evitar la caiguda d’objectes: 

• Coordinar els treballs de forma que no es realitzin treballs superposats. 

• Davant de la necessitat de treballs a la mateixa vertical, disposar les oportunes 

proteccions (xarxes, marquesines, etc.). 

• Acotar i senyalitzar les zones de risc de caiguda d’objectes. 

• Senyalitzar i controlar la zona on es duran a terme maniobres amb càrregues suspeses, 

fins que aquestes es trobin totalment segures al seu lloc de destí. 

• Utilitzar cordes per tal de guiar les càrregues suspeses, que seran manipulades des de 

fora de la zona d’influència de la càrrega, i accedir a aquesta zona només quan la càrrega 

estigui pràcticament al seu lloc de destí. 
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d) Per evitar caigudes de persones 

• S’hauran de col·locar baranes resistents a tot el perímetre o a les vores de les 

plataformes, forjats, etc. Des dels que es pugin produir caigudes de persones. 

• S’hauran de protegir amb baranes o tapes de suficient resistència els forats existents als 

forjats, així com als paraments verticals si aquests són accessibles o estan a menys de 

1,5m del terra. 

• Les baranes que s’hagin de treure o el forats que s’hagin de destapar per tal d’introduir 

equips, etc., s’hauran de mantenir perfectament controlats i senyalitzats durant les 

maniobres, reposant-se les corresponents proteccions només finalitzar aquestes. 

• Els andamis que s’utilitzin compliran els requeriments i condicions mínimes definides a 

la O.G.S.H.T., destacant entre d’altres: 

a) Superfície de sosteniment horitzontal i resistent. 

b) Si son mòbils, les rodes estaran bloquejades i no es traslladaran persones sobre 

les mateixes. 

c) A partir de 2m. d’alçada, tot el perímetre s’haurà de protegir amb rodapeus i 

llevapors col·locats a 45 i 90cm. del pis, que haurà de tenir com a mínim una 

amplada de 60cm. 

d) No es sobrecarregaran les plataformes de treball i mantenir-les netes i lliures 

d’obstacles. 

e) Per sobre de 2m. d’alçada es obligatori utilitzar cinturó de seguretat, sempre 

que no existeixin proteccions (baranes) que impedeixin la caiguda, el qual estarà 

fixat a elements fixes, mòbils, definitius o provisionals, de suficient resistència. 

f) S’hauran d’instal·lar cordes o cables fiadors per a subjectar els cinturons de 

seguretat en aquells casos que no sigui possible muntar baranes de protecció, o 

bé sigui necessari el desplaçament dels operaris sobre estructures cobertes, En 

aquests casos s’hauran d’utilitzar cinturons de caiguda, amb arnes provis 

d’absorció d’energia. 

• Les escales de mà compliran com a mínim les següents condicions: 

a) No tindran els esglaons trencats ni estelles. Disposaran de superfície antilliscant. 

b) La superfície de sosteniment inferior i superior haurà de ser plana i resistent. 

c) Haurà d’existir una fixació a la part superior d’aquesta en casos especials i 

utilitzar el cinturó de seguretat ancorat a un element aliè a aquesta. 

d) S’haurà de col·locar amb la inclinació adequada. 
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e) Amb les escales de tisora, s’haurà de posar un topall o cadena per que no s’obrin 

mes del compte, no utilitzar-les plegades i no posarse a cavall sobre elles. 

 
e)  A treballs amb ferralla 

• Els paquets rodons s’amuntegaran en posició horitzontal, separant les capes amb fusta i 

evitant alçades de piles superiors a 1,50m. 

• No serà permès trepar per les armadures. 

• Es col·locaran taulells per circular per les armadures de ferralla. 

•  No s’utilitzaran elements auxiliars (escales, ganxos, etc.) fets amb trossos de ferralla 

soldada. 

• Diàriament es netejarà la zona de treball, recollint i retirant els talls i filferros sobrants 

de l’armat. 

f) A treballs d’encofrat i desencofrat 

•  L’ascens i descens als encofrats s’haurà de fer amb escales de mà reglamentaries. 

• No romandran operaris a la zona d’influència de les carregues durant les operacions de 

moviment de taulells i altres elements. 

• S’hauran d’eliminar tots els claus o puntes existents a la fusta emprada. 

• El desencofrat serà dut a terme sempre des del cantó pel que no es puguin despendre 

els taulells i endur-se per davant a l’operari. 

• S’acotarà, mitjançant una cinta de senyalització, la zona a la que es puguin caure 

elements procedents de les operacions d’encofrat o desencofrat. 

g) Per a la manipulació de materials 

• Informar als treballadors sobre els riscos mes característics de l’activitat a realitzar, 

accidents mes habituals i forma de prevenir-los, posant èmfasi sobre els següents 

aspectes: 

a) Utilització del manual de materials 

b) Amuntegament els materials segons les seves característiques. 

c) Utilització/amuntegament de materials tòxics/perillosos. 

 
h) Per al transport de materials i equips dins de l’obra 

•  S’hauran de complir les normes de trànsit i límits de velocitat establertes per circular 

per vials d’obra, les quals estaran senyalitzades i difoses als conductors. 
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• Estarà prohibit que les plataformes i/o camions transportin càrregues superiors a la 

identificada com a màxima admissible. 

• La càrrega serà transportada agafada amb cables d’acer o cordes de suficient 

resistència. 

• S’hauran de senyalitzar amb banderoles o llums vermelles les parts sortints de les 

carregues i, en cas de produir-se, aquests mai seran superiors de 1,50m.  

• Durant les maniobres amb risc de bolcada del vehicle, es col·locaran topes i s’ajudaran 

d’un operari realitzant tasques de senyalització. 

• Quan s’hagi de circular o realitzar maniobres amb proximitat a línies elèctriques, 

s’instal·laran topes per tal d’evitar l’aproximació a la zona d’influència de les línies. 

• No serà permès el transport de persones fora de les cabines dels vehicles. 

• No es podran transportar, en cap cas, càrregues suspeses per la ploma amb grues 

mòbils. 

• S’haurà de revisar periòdicament l’estat dels vehicles de transport i mitjans auxiliars 

corresponents. 

i) Per a la prefabricació i muntatge d’estructures, tancaments i equips. 

• S’hauran de senyalitzar i acotar les zones a les que hi hagi risc de caiguda de materials 

per manipulació, elevació i transport dels mateixos. 

• No serà permès, sota cap concepte, l’accés de qualsevol persona a la zona senyalitzada i 

acotada a la que es realitzin maniobres de càrregues suspeses. 

• El guiat de càrregues/equips per a la seva ubicació definitiva, sempre serà dut a terme 

mitjançant cordes guiades manipulades des de llocs fora de la zona d’influència de la 

seva possible caiguda, i no s’accedirà a tal zona fins al moment just d’efectuar el 

posicionament. 

• S’hauran de tapar o protegir amb baranes resistents o, segons els casos, s’hauran de 

senyalitzar adequadament els forats que es generin durant el procés de muntatge. 

• S’hauran d’ensamblar a nivell de terra, sempre que sigui possible, els mòduls 

d’estructures amb la finalitat de reduir el número d’hores de treballs a altura i el seu 

risc.  

• Els llocs de treball de soldadura hauran d’estar suficientment separats o s’aïllaran amb 

pantalles divisòries. 

• La zona de treball, sigui taller o camp, es mantindrà sempre neta i ordenada.  
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• Els equips/estructures romandran ancorades, durant tota la fase de muntatge fins que 

no s’efectuï la subjecció definitiva, per tal de garantir la seva estabilitat a les pitjors 

condicions. 

• Les bastides que s’utilitzin hauran de complir els requisit i condicions definits a la 

O.G.S.H.T. 

• S’instal·laran cordes o cables fiadors per a subjectar els cinturons de seguretat en 

aquells casos als que no sigui possible muntar plataformes de treballa amb barana, o 

sigui necessari el desplaçament dels operaris per l’estructura. En aquests casos 

s’utilitzaran cinturons de caiguda, amb arnesos d’absorció d’energia. 

j)  Per a maniobres de moviment i ubicació en obra de materials i equips. 

Les mesures de prevenció que s’hauran d’aplicar en relació als riscos inherents a  aquest tipus de 

treballs, estan contemplades i definides al punt anterior, destacant especialment les 

corresponents a: 

• S’haurà de senyalitzar i acotar la zona de treball amb càrregues suspeses. 

• No s’haurà de romandre a la zona d’influència de la càrrega. 

• El guiat es durà a terme mitjançant cordes. 

• S’entrarà a la zona de risc només en el moment de l’acoblament.  

• S’hauran de verificar i mantenir-se amb regularitat les instal·lacions de distribució 

d’energia presents a l’obra, en particular aquelles que estiguin sotmeses a factors 

externs. 

• Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra hauran de ser localitzades, 

verificades i senyalitzades clarament.  

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèria que pugui afectar a la seguretat a l’obra serà 

necessari desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. Si això no fos 

possible, s’hauran de col·locar barreres o avisos per tal de que els vehicles i les 

instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas de que els vehicles de 

l’obra haguessin de circular per sota de la xarxa s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència i una protecció de delimitació d’alçada. 

1.6.3 Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

• Utilització de calçat de seguretat. 

• Utilització de casc homologat. 
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• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

• Utilització de guants de protecció elèctrica. 

• Utilització d’ulleres de protecció per evitar enlluernaments o lesions oculars per arcs 

elèctrics. 

• En cas de treballar en circuits amb tensió, els treballadors i les eines es trobaran aïllats, 

amb els corresponents equips de protecció personal (guants, calçat, banquetes, casc, 

etc.)  

• La roba del personal no disposarà de cremalleres ni botons metàl·lics. Tampoc es 

treballarà amb anells, rellotges o polseres metàl·liques. 

• S’evitarà la manipulació d’instal·lacions amb les mans mullades, sobre sòl humit, o en 

superfícies conductores de l’electricitat. El personal treballarà amb les mànigues 

baixades, per tal d’evitar contactes amb la pell dels braços. 

1.6.4 Mesures de protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

• Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes). 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

1.6.5 Proteccions especials 

Com a complement per a les proteccions col·lectives serà obligatori l’ús de les proteccions 

personals. Els directors intermitjos i el personal de seguretat vigilaran i controlaran la correcta 

utilització d’aquests sistemes de seguretat. 
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Es preveu l’ús, en major o menor grau, de les següents proteccions personals: 

• Casc 

• Pantalla facial transparent. 

• Pantalla de soldador amb visor abatible i cristall inactínic. 

• Màscares facials segons necessitats. 

• Màscares de paper. 

• Guants de diferents tipus (muntador, soldador, aïllants, goma, etc.). 

• Cinturó de seguretat. 

• Absorbidors d’energia. 

• Jaqueta, guardapits, manigots i polaines de cuir. 

• Ulleres de diferents tipus. 

• Calçat de seguretat, segons cadascun dels treballs. 

• Proteccions auditives (cascs o taps). 

• Roba de treball. 

Totes les proteccions personals compliran la Normativa Europea (CE) relativa a Equips de 

Protecció Individual (EPI). 

1.6.6 Revisions Tècniques de Seguretat 

La seva finalitat es comprovar la correcta aplicació del Pla de Seguretat. Per tant, el contractista 

haurà de vetllar per la seva correcta aplicació. També es podran realitzar visites d’inspecció per 

tècnics assessors especialistes en seguretat, degut a que el seu assessorament pot ser de gran 

valor. 

1.7 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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2 Disposicions mínimes de seguretat a aplicar a l’obra 
2.1.1 Disposicions mínimes generals relatives als treballs en les obres 

Observació preliminar: les obligacions previstes en la present part de l’annex s’aplicaran 

sempre que ho exigeixen les característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o 

qualsevol risc. 

2.1.1.1 Àmbit d’aplicació. 
La present part de l’annex serà d’aplicació a la totalitat de l’obra, inclòs els llocs de treball en 

les obres en l’interior i en l’exterior dels locals. 

2.1.1.2 Estabilitat i Solidesa. 
a) S’haurà de procurar, de manera apropiada i segura , l’estabilitat dels materials i 

equipaments i, en general, de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a 

la seguretat i la salut dels treballadors. 

 b) L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència 

suficient sols s’autoritzarà en cas que es proporcionin equipaments o medis apropiats perquè el 

treball es realitzi de manera segura. 

2.1.1.3 Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia provisionals.  
Pel subministrament d’energia a les maquines i eines elèctriques pròpies dels treballs objecte del 

present estudi, els contractistes hauran d’instal·lar quadres de distribució amb preses de corrent a 

les instal·lacions de la propietat o alimentats mitjançant grups electrògens. 

L’escomesa elèctrica general alimentarà una sèrie de quadres de distribució dels diferents 

contractistes, els quals col·locaran estratègicament per al subministrament de corrent a les seves 

pròpies instal·lacions, equips i eines.  

Com a recomanacions generals, es tindrà en compte els següents punts: 

a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres haurà d’ajustar-se a lo disposat en 

la seva normativa específica. En tot cas, llevat de disposicions específiques de la 

normativa esmentada, la instal·lació haurà de satisfer les condicions que s’indiquen en els 

següents punts d’aquest apartat. 
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b) Les instal·lacions hauran de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no 

comportin perill d’incendi ni d’explosió i de manera que les persones estiguin 

degudament protegides contra els riscs d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

c) El projecte, la realització i l’elecció dels materials i dels dispositius de protecció hauran de 

tenir en compte el tipus i la potència de l’energia subministrada, les condicions dels 

factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la 

instal·lació. 

2.1.1.3.1 Riscos previsibles 
Els riscos implícits a aquestes instal·lacions són els característics dels treballs i manipulació 

d’elements (quadres, conductors, etc. i eines elèctriques) que puguin produir accidents per 

contactes tant directes com indirectes. 

2.1.1.3.2 Mesures preventives 
Les principals mesures preventives a aplicar a instal·lacions, elements i equips elèctrics seran les 

següents: 

a) Quadres de distribució 

Seran estancs, romandran totes les parts sota tensió inaccessibles al personal i hauran d’estar 

dotats de les següents mesures de seguretat: 

• Interruptor general. 

• Proteccions contra sobrecàrregues i curt circuits. 

• Diferencial de 300mA. 

• Posta a terra de resistència de 20ohms. 

• Diferencial de 30mA per a les preses monofàsiques que subministrarà 

energia a eines o útils portàtils. 

• Hauran de disposar de la senyalització de perill elèctric. 

• Només podrà ser manipulat per l’electricista 

• Els conductors aïllats que seran emprats tant per les escomeses com per a les 

instal·lacions, seran de 1kV de tensió nominal com a mínim. 

 
b) Connexions i cables 

 
• Les connexions hauran de ser del tipus d’intempèrie amb tapes de seguretat a les preses 

de corrent femelles i de característiques tals que assegurin l’aïllament, inclòs al moment 

de connectar i desconnectar.  
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• Els cables elèctrics hauran de ser del tipus d’intempèrie sense presentar fissures i de 

suficient resistència a esforços mecànics. 

• Les connexions i aïllaments de cables s’hauran de fer amb maneguins i cintes aïllants 

vulcanitzades. 

• Les zones de pas s’hauran de protegir contra danys mecànics. 

 
c) Eines i útils elèctrics portàtils. 

 
• Les làmpades elèctriques portàtils tindran el mànec aïllant i un dispositiu protector de la 

làmpada de suficient resistència. A estructures metàl·liques i altres zona d’alta 

conductivitat elèctrica s’utilitzaran transformadors per a tensions de 24V. 

• Totes les eines, làmpades i útils hauran de ser de doble aïllament. 

• Totes les eines, làmpades i útils elèctrics portàtils, hauran d’estar protegits per 

diferencials d’alta sensibilitat (30mA). 

 
d) Màquines i equips elèctrics 

 

A més d’estar protegits per diferencials de mitja sensibilitat (300mA), hauran d’anar connectats a 

una presa de terra de 20 ohms de resistència màxima i portaran incorporat a la mànega 

d’alimentació el cable de terra connectat al quadre de distribució. 

e) Normes de caràcter general 
 

• Sota cap concepte es deixaran elements en tensió com puntes de cables o terminals sense 

aïllar. 

• Les operacions que afectin a la instal·lació elèctrica, hauran de ser realitzades únicament 

per l’electricista. 

• Quan es duguin a terme operacions als cables dels quadres i instal·lacions elèctriques, es 

duran a terme sense tensió. 

 

f) Estudi de revisions de manteniment. 

S’haurà de realitzar un manteniment correcte i s’hauran de fer revisions periòdiques de les 

diferents instal·lacions, equips i eines elèctriques, per tal d’analitzar i adoptar les mesures 

necessàries en funció dels resultats de les revisions. 
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 2.1.1.4 Vies i sortides d’emergència. 
a) Les vies i sortides d’emergència hauran d’estar expedites i desembocar la més 

directament possible en una zona de seguretat . 

b) En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder evacuar-se ràpidament i en 

condicions de màxima seguretat per els treballadors. 

c) El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de 

l’ús, dels equipaments i de les dimensions de la obra i dels locals, així com del nombre 

màxim de persones que puguin estar presents en ells. 

d) Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de ser senyalitzades conforme al 

Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de ser fixada 

en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

e) Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin accés 

a elles, no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar- se 

sense traves en qualsevol moment. 

f)  En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies i sortides d’emergència que requereixin 

il·luminació hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient 

intensitat. 

2.1.1.5 Detecció i lluita contra incendis. 
a) Segons les característiques de les obres, les seves dimensions i l’ús dels locals, els 

equipaments presents, les característiques físiques i químiques de les substàncies o 

materials que es trobin presents així com el nombre màxim de persones que puguin 

trobar- se en ells, s’haurà de preveure un nombre suficient de dispositius apropiats de 

lluita contra incendis, i si fos necessari, de detectors d’incendis i de sistemes d’alarma. 

b) Aquests dispositius de lluita contra incendis i sistemes d’alarma hauran de verificar- se i 

mantenir- se amb regularitat. Hauran de realitzar- se, en intervals regulars, proves i 

exercicis adequats. 

c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i 

manipulació. Hauran d’estar senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de 

seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 

i tenir la resistència suficient. 
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a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als 

treballadors, aquests hauran de disposar d’aire net en quantitat suficient. 

b) En cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, haurà de mantenir- se en bon estat de 

funcionament i els treballadors no hauran d’estar exposats a corrents d’aire que 

perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haurà 

d’haver un sistema de control que indiqui qualsevol avaria. 

2.1.1.7 Exposició a riscs particulars. 
a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs 

nocius ( per exemple gasos, vapors, o pols). 

b) En cas que alguns treballadors hagin de penetrar en alguna zona l’atmosfera de la qual 

pogués contenir substàncies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o 

ser inflamable , l’atmosfera confinada haurà de ser controlada i s’hauran de prendre 

mesures adequades per preveure qualsevol perill. 

c) En cap cas es podrà exposar a un treballador a una atmosfera considerada d’alt risc. 

Haurà, al menys, de quedar sota vigilància permanentment des de l’exterior i haurà de 

prendre totes les precaucions adequades perquè se li pugui donar auxili eficaç i ràpid.  

2.1.1.8 Temperatura. 
 La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan 

les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquen i les 

càrregues físiques imposades als treballadors. 

2.1.1.9 Il·luminació. 
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra hauran de disposar, en la 

mesura del possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i 

suficient durant la nit i quan no sigui suficient la llum natural. En aquest cas s’utilitzarà 

punts d’il·luminació portàtils amb protecció anti-impacte. El color utilitzat per la 

il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 

senyalització. 

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels locals de treball i del les vies de circulació 

hauran d’estar col·locades de manera que el tipus d’il·luminació previst no suposi risc 

d’accident per els treballadors. 
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c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en els que els treballadors estiguin 

particularment exposats a riscs en cas d’avaria de la il·luminació artificial hauran de tenir 

una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient. 

2.1.1.10 Portes i contraportes. 
a) Les portes corredisses hauran de tenir d’un sistema de seguretat que impedeixi que surtin 

i caiguin dels rails. 

b)  Les portes i contraportes que s’obrin cap amunt hauran de tenir d’un sistema de 

seguretat que impedeixi tornar a baixar- se. 

c) Les portes i contraportes situades en el recorregut de les vies d’emergència hauran 

d’estar senyalitzades de manera adequada. 

d) En les proximitats immediates de les contraportes destinades sobretot a la circulació de 

vehicles hauran d’existir portes per la circulació dels vianants, llevat del cas de que el pas 

sigui segur per aquests. Aquestes portes hauran d’estar senyalitzades de manera 

clarament visible i estar expedites en tot moment. 

e) Les portes i contraportes mecàniques hauran de funcionar sense risc d’accident pels 

treballadors. Hauran de tenir dispositius de parada d’emergència fàcilment identificables i 

de fàcil accés i també hauran de poder obrir-se manualment excepte si en cas de produir-

se una avaria en el sistema d’energia s’obren automàticament  

2.1.1.11 Vies de circulació i zones perilloses. 
a) Les vies de circulació, inclòs les escales, les escales fixes,  les andanes i rampes de càrrega 

hauran d’estar calculats, situats, condicionats i preparats pel seu ús de manera que es 

puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús  que se li hagi atorgat  de 

forma que els operaris que treballin en les proximitats d’aquestes vies de circulació no 

corrin cap tipus de risc. 

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, 

incloses aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan 

d’acord amb el número de persones que les puguin utilitzar i amb el tipus d’activitat.  

Quan s’utilitzin mitjans de transport en les vies de circulació, s’haurà de preveure una 

distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per la resta de persones 

que pugin estar presents en el recinte. Es senyalitzaran clarament les vies i es farà 

regularment el seu control i manteniment. 
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c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància 

suficient de les portes, contraportes, passos de vianants i escales. 

d) Si a l’obra hi hagués zones d’accés limitat, aquestes zones hauran d’estar equipades amb 

dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin entrar en ells. S’hauran de 

prendre totes les mesures adequades per protegir els treballadors que estiguin 

autoritzats a entrar en zones de perill. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades de 

manera clarament visible. 

2.1.1.12 Andanes i zones de càrrega.  
a) Les andanes i rampes de càrrega hauran de ser adequades a les dimensions de les 

càrregues transportades. 

b) Les andanes de càrrega hauran de tenir al menys una sortida i les rampes de càrrega 

hauran d’oferir la seguretat de que els treballadors no puguin caure. 

2.1.1.13 Espai de treball.  
Les dimensions de l’espai de treball hauran de calcular- se de tal manera que els treballadors 

disposin de la suficient llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la 

presència de tot l’equipament i material necessari. 

2.1.1.14 Primers auxilis. 
a) Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin ser oferts en tot 

moment per personal amb la suficient formació. Així mateix, s’hauran d’adoptar mesures 

per garantir l’evacuació, a fi de rebre assistència mèdica, dels treballadors accidentats o 

afectats per una indisposició sobtada. 

b) Quan l’envergadura de l’obra o el tipus d’activitat ho requereixi, haurà d’haver-hi un o 

més locals de primers auxilis. 

c) Els locals de primers auxilis hauran de tenir instal·lacions i material de primers auxilis 

necessaris i tenir fàcil accés per les lliteres. Hauran d’estar senyalitzats conforme el Reial 

Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 

d) En tots els llocs en que les condicions de treball ho requereixin s’haurà de disposar també 

de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització 

clarament visible haurà d’indicar la direcció i el número de telèfon del servei local 

d’urgències. 
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 2.1.1.15 Serveis higiènics. 
a) Quan els treballadors tinguin que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva 

disposició vestuaris adequats. Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les 

dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que permetin a cada treballador 

poder  eixugar, si fos el cas, la seva roba de treball. 

Quan les circumstàncies ho exigeixin ( per exemple la impregnació amb substàncies 

perilloses, humitat, brutícia...) la roba de treball haurà de poder guardar- se separada de 

la roba de carrer i dels objectes personals. 

Quan els vestidors no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d’aquest apartat, 

cada treballador haurà de poder tenir un espai per posar la seva roba i els seus objectes 

personals sota clau. 

Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’haurà de posar a disposició dels 

treballadors dutxes apropiades i en nombre suficient. Les dutxes hauran de tenir 

dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es pugui netejar sense cap 

obstacle i amb adequades condicions higièniques. Les dutxes hauran de disposar d’aigua 

corrent, calenta i freda. 

b) Quan amb arranjament al paràgraf primer d’aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, 

hauran d’haver- hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta i freda si fos 

necessari, a prop dels llocs de treball i dels vestidors. Si les dutxes o els lavabos i els 

vestidors estiguessin separats, la comunicació entre ells haurà de ser fàcil. 

c) Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals 

de descans, dels vestidors i de les dutxes i lavabos, dels locals especials equipats amb un 

nombre suficient de lavabos. 

d) Els vestidors, dutxes, lavabos estaran separats per sexes ( homes i dones ) o s’haurà de 

preveure una utilització per separat d’aquests. 

2.1.1.16 Locals de descans o d’allotjament. 
a) Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular degut al tipus 

d’activitat o al nombre de treballadors, o per motius d’allunyament de l’obra; els 

treballadors hauran de poder tenir locals de descans, i si fos el cas, de locals d’allotjament 

de fàcil accés. (Per motius de seguretat i/o salut dels treballadors, quan l’activitat, 

nombre de treballadors o la distància a l’obra ho requereixin, els operaris hauran de 
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disposar de locals de descans, i donades les circumstàncies, aquests locals d’allotjament 

hauran de tenir fàcil accés.)  

b) Els locals de descans o d’allotjament hauran de tenir unes dimensions suficients i  

mobiliari adequat; en nombre de taules i seients amb respatller d’acord amb el nombre 

de treballadors. 

c) Quan no existeixin aquests tipus de locals s’haurà de posar a disposició del personal un 

altre tipus d’instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant el període de descans del 

treballador. 

d) Quan existeixin locals d’allotjament fixes, hauran de disposar de serveis higiènics en 

nombre suficient, així com d’una sala per poder menjar i una altra de lleure. Aquests 

locals hauran d’estar equipats amb llits, armaris, taules, i cadires amb respatller d’acord 

amb el nombre de treballadors, i s’haurà de tenir en compte, si fos el cas, per la seva 

designació, la presència de treballadors d’ambdós sexes. 

e)  En els locals de descans o d’allotjament s’hauran de prendre mesures adequades de 

protecció per als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac. 

2.1.1.17 Dones embarassades i mares en període d’alletament. 
Les dones embarassades i les mares en període d’alletament hauran de tenir la possibilitat de 

descansar ajagudes en condicions adequades. 

2.1.1.18 Treballadors minusvàlids. 
Els llocs de treball hauran d’estar condicionats tenint en compte, si fos el cas, als treballadors 

minusvàlids. Aquesta disposició s’aplicarà en particular, a les portes, vies de circulació, escales, 

dutxes, lavabos i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids. 

2.1.1.19 Disposicions varies. 
a) Els accessos i perímetres de l’obra hauran de senyalitzar- se i destacar- se de manera que 

siguin clarament visibles e identificables. 

b) En l’obra, els treballadors hauran de disposar d’aigua potable i, si fos el cas, de qualsevol 

altre beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupin 

com a prop dels llocs de treball. 

c) Els treballadors hauran de disposar d’instal·lacions per poder menjar, i si fos el cas, per 

poder preparar menjar en condicions de seguretat i salut. 
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2.1.2 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en les obres a 

l’interior dels locals. 

Observació preliminar: les obligacions previstes en la present part de l’annex s’aplicaran 

sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o 

qualsevol risc. 

2.1.2.1 Estabilitat i Solidesa. 
 Els locals hauran de tenir l’estructura i la estabilitat adequades segons el seu tipus 

d’utilització. 

2.1.2.2 Portes d’emergència. 
a) Les portes d’emergència hauran d’obrir-se cap a l’exterior i no hauran d’estar tancades, 

de forma que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d’emergència pugui 

obrir-les de forma fàcil i immediata. 

b) Estaran prohibides com a portes d’emergència les portes corredisses i giratòries. 

2.1.2.3 Ventilació. 
a) En cas que s’utilitzin instal·lacions d’aire condicionat o de ventilació mecànica, aquestes 

hauran de funcionar de forma que els treballadors no estiguin exposats a corrents d’aire 

molest. 

b) S’hauran d’eliminar amb rapidesa tota acumulació de qualsevol tipus de brutícia que 

pugui comportar un risc immediat per la salut dels treballadors per contaminació de l’aire 

que respiren. 

2.1.2.4 Temperatura. 
a) La temperatura dels locals de descans, o dels locals pel personal de guàrdia, dels serveis 

higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis hauran d’estar adequades a l’ús 

específic d’aquests locals. 

b) Les finestres, la il·luminació zenital i els envans de vidre hauran de permetre evitar una 

insolació excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local. 

2.1.2.5 Terres, parets i sostres de locals. 
a) Els terres dels locals hauran d’estar lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats 

perillosos; i ser ferms, estables i no lliscants. 
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b) La superfície dels terres, les parets i els sostres dels locals s’haurà de poder netejar i polir 

per aconseguir condicions d’higiene adequades. 

c) Els envans transparents o translúcids, i en especial els envans envidriats situats en els 

locals o en les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, hauran d’estar 

clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé estar separats d’aquests llocs 

i vies de circulació, per evitar que els treballadors puguin colpejar-se amb aquests o 

lesionar-se en cas que es trenquin. 

2.1.2.6 Finestres i sistemes d’il·luminació zenital. 
a) Les finestres, i els sistemes d’il·luminació zenital o de ventilació hauran de poder obrir-se, 

tancar-se, ajustar-se i fixar-se de manera segura per part dels treballadors. 

b) Les finestres i els sistemes d’il·luminació zenital s’hauran de projectar integrant els 

sistemes de neteja o hauran de portar dispositius que permetin netejar-los sense risc per 

als treballadors que realitzin aquest treball ni per els altres treballadors que hi siguin 

presents. 

2.1.2.7 Portes i contraportes. 
a) La posició, el nombre, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i 

contraportes es determinaran segons el caràcter i l’ús dels locals. 

b) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

c) Les portes i les contraportes que es tanquin només podran ser transparents o tenir 

plafons transparents. 

d) Les superfícies transparents o translúcides de les portes o contraportes que no siguin 

materials segurs s’hauran de protegir contra trencament. 

2.1.2.8 Vies de circulació. 
Per garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació haurà d’estar 

clarament marcat en la mesura que ho exigeixen la utilització i les instal·lacions dels locals. 

2.1.2.9 Escales i cintes mecàniques. 
Les escales i cintes mecàniques hauran de funcionar de manera segura i disposar de tots els 

dispositius de seguretat necessaris. En particular hauran de tenir dispositius d’aturada 

d’emergència fàcilment identificables i de fàcil accés. 
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 2.1.2.10 Dimensió i volum de l’aire dels locals. 
Els locals hauran de tenir una superfície i una altura que permetin que els treballadors puguin 

realitzar els seu treball sense risc per a la seva seguretat, salut i benestar. 

2.1.3 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en les obres a 
l’exterior dels locals. 

Observació preliminar: les obligacions previstes en la present part de l’annex s’aplicaran 

sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o 

qualsevol risc. 

2.1.3.1 Estabilitat i Solidesa. 
a) Els llocs de treball mòbils o fixes situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de 

ser ferms i estables tenint en compte: 

• El nombre de treballadors que els ocupen. 

• Les càrregues màximes que, si fos el cas, hagin de tenir que suportar, així com la seva 

distribució. 

• Els factors externs que poguessin afectar-los. 

• En cas que els suports i la resta d’elements d’aquests llocs de treball no tinguessin 

estabilitat pròpia, s’haurà de garantir la seva estabilitat mitjançant elements de fixació 

apropiats i segurs amb la finalitat d’evitar qualsevol desplaçament inesperat o 

involuntari del conjunt o de part d’aquests llocs de treball. 

b)  S’haurà de verificar de manera apropiada la estabilitat i solidesa, i especialment després 

de qualsevol modificació de l’altura o de la profunditat del lloc de treball. 

2.1.3.2 Caiguda d’objectes. 
a) Els treballadors hauran d’estar protegits contra la caiguda d’objectes o materials; per això 

s’utilitzarà sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva. 

b) Quan sigui necessari, es crearan passos coberts o s’impedirà l’accés a les zones perilloses. 

c) Els materials d’aprovisionament, equipaments i eines de treball hauran de situar o 

emmagatzemar-se de forma que s’eviti el seu desplom, caiguda o bolcada. 

2.1.3.3 Caigudes d’altura. 
a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, forats i obertures existents 

en els pisos de les obres, que suposin per els treballadors un risc de caiguda d’altura 
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superior als 2 metres, es protegiran mitjançant baranes o altres sistemes de protecció 

col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura 

mínima de 90 centímetres i disposaran d’un cantell de protecció, un passamà i una 

protecció mitja que impedeixi el pas o esllavissada dels treballadors. 

b) Els treballs en altura, només es podran efectuar en principi, amb l’ajut d’equipament 

realitzat per aquest fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, tal com baranes, 

plataformes o xarxes de seguretat. 

Si per la naturalesa del treball no fos possible, s’haurà de disposar de mitjans d’accés 

segur i utilitzar cinturons de seguretat amb ancoratges o altres mitjans de protecció 

equivalents. 

c)  La estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció 

s’hauran de verificar prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada cop 

que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, 

període de no utilització o qualsevol altre circumstància. 

2.1.3.4 Factors atmosfèrics. 
S’haurà de protegir els treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin 

comprometre la seva seguretat i salut. 

2.1.3.5 Bastides i escales. 
a) Les bastides s’hauran de projectar, construir i mantenir-se convenientment de forma que 

s’eviti el seu desplom o es desplacin accidentalment. 

b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides hauran de 

construir-se, protegir-se i utilitzar-se de forma que s’evitin que les persones caiguin o 

estiguin exposades a caigudes d’objectes. Per això, les seves mesures s’ajustaran al 

nombre de treballadors que hagin de fer-ne ús. 

c) Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent: 

• Abans de la seva posada en servei. 

• En intervals regulars en lo successiu. 

• Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a l’aire lliure, 

moviments sísmics o qualsevol altre circumstància que hagués pogut afectar a la seva 

resistència o estabilitat. 

d) Les bastides mòbils hauran d’assegurar-se contra els desplaçaments involuntaris. 
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e) Les escales de mà hauran de complir les condicions de disseny i utilització assenyalades 

en el Reial Decret 486/1997, de 14 d’Abril, al qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en els llocs de treball. 

2.1.3.6 Aparells elevadors. 
a) Els aparells elevadors i els accessoris elevadors utilitzats en les obres, hauran d’ajustar-se 

a les indicacions especificades a la normativa. En tot cas, i malgrat les disposicions 

específiques de la normativa esmentada, els aparells elevadors i els accessoris elevadors 

hauran de satisfer les condicions que s’indiquen en els següents punts d’aquest apartat. 

b) Els aparells elevadors i els accessoris elevadors, inclosos els seus elements constitutius, 

els seus elements de fixació, ancoratge, i suport hauran: 

• Ser de bon disseny i construcció i tenir una resistència suficient per a l’ús a que estan 

destinats. 

• Instal·lar-se i utilitzar-se correctament. 

• Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

• Ser utilitzats per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada. 

c) En els aparells elevadors i en els accessoris elevadors s’haurà de col·locar, de manera 

visible, la indicació de la seva càrrega màxima. 

d) Els aparells elevadors al mateix que els seus accessoris no podran utilitzar-se per finalitats 

diferents d’aquelles a les que estan destinades. 

2.1.3.7 Vehicles i maquinaria per moviments de terres i manipulació de materials. 
a) Els vehicles i maquinària per moviments de terres i manipulació de materials hauran 

d’ajustar-se a lo que es disposa en la seva normativa específica.  

En tot cas, i malgrat disposicions específiques de la normativa esmentada, els vehicles i 

maquinaria per moviments de terres i manipulació de materials hauran de satisfer les 

condicions que es senyalen en els següents punts d’aquest apartat. 

b) Tots els vehicles i tota la maquinària per moviments de terres i per a manipulació de 

materials hauran de : 

• Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura de lo possible, els 

principis de la ergonomia. 

• Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
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• Utilitzar-se correctament. 

c) Els conductors i persones encarregades de vehicles i maquinaria per a moviments de 

terres i manipulació de materials hauran de rebre una formació especial. 

d) Hauran de prendre’s mesures preventives per evitar que caiguin a les excavacions o en 

aigües vehicles o maquinaria per a moviments de terres i manipulació de materials. 

e) Quan sigui adequat, la maquinaria per a moviments de terres i manipulació de materials 

haurà d’estar equipada amb estructures realitzades per protegir al conductor, contra 

l’aplastament en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d’objectes. 

2.1.3.8 Instal·lacions, màquines i equipaments. 
a) Les instal·lacions, màquines i equipaments utilitzats en les obres hauran d’ajustar-se a lo 

especificat en la seva normativa específica. En tot cas, i malgrat disposicions específiques 

de al normativa esmentada, les instal·lacions, màquines i equipaments hauran de satisfer 

les condicions que s’indiquen en els següents punts d’aquest apartat. 

b) Les instal·lacions, màquines i equipaments, incloses les eines manuals o sense motor, 

hauran: 

• Estar ben projectades i construïdes, tenint en compte, en la mesura de lo possible, els 

principis de l’ergonomia. 

• Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

• Utilitzar-se exclusivament per els treballs que hagin sigut dissenyats. 

• Ser utilitzats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

c) Les instal·lacions i els aparells a pressió hauran d’ajustar-se a lo disposat en la seva 

normativa específica. 

2.1.3.9 Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels. 
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres, hauran de prendre’s mesures per 

localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i d’altres sistemes de 

distribució. 

b) En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels hauran de prendre’s precaucions 

adequades: 

• Preveure el risc de soterrament per despreniment de terres, caiguda de persones, de 

materials u objectes mitjançant sistemes de blindatge, baixada, talussos o d’altres 

mesures adequades. 
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• Per preveure la irrupció accidental d’aigua, mitjançant els sistemes o mesures 

adequades. 

• Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es 

mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa ni nociva per a 

la salut. 

• Per permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas de que es 

produeixi un incendi o una irrupció d’aigua o la caiguda de materials. 

c) S’hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l’excavació. 

d) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, hauran de 

mantenir-se allunyats de les excavacions o hauran de prendre’s les mesures adequades, si 

fos el cas, mitjançant la construcció de barreres, per evitar la caiguda en elles mateixes o 

esfondrament del terreny. 

2.1.3.10 Instal·lacions de distribució d’energia. 
a) Hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat les instal·lacions de distribució 

d’energia presents a l’obra, en particular les que estiguin exposades a factors externs. 

b) Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra hauran d’estar localitzades, 

verificades i senyalitzades clarament. 

c) Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en l’obra 

serà necessari desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. Si això no fos 

possible, es posaran barreres o senyals d’indicació perquè els vehicles i les instal·lacions 

es mantinguin allunyats d’aquestes. En cas que els vehicles de l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa s’utilitzarà una senyalització d’advertència i una protecció de delimitació 

d’altura. 

2.1.3.11 Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades. 
a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces 

prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntalaments sols es podran muntar 

o desmuntar sota vigilància, control i direcció d’una persona competent. 

b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments hauran de projectar-se, calcular-

se, muntar-se, de manera que puguin suportar sense cap risc les càrregues a que estiguin 

sotmeses. 

c) Hauran de prendre’s les mesures necessàries per protegir-se els treballadors contra els 

perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 
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a) Els treballs d’enderroc o demolició que puguin suposar un perill per els treballadors 

hauran d’estudiar-se i planificar-se sota la supervisió d’una persona competent i hauran 

de realitzar-se adoptant-se les precaucions, mètodes i procediments adequats. 

b) En els treballs en cobertes hauran de prendre’s les mesures de protecció col·lectiva que 

siguin necessàries, en atenció a l’altura, inclinació o possible caràcter o estat lliscant, per 

evitar la caiguda de treballadors, eines o materials. Així, quan s’hagi de treballar sobre o a 

prop de superfícies fràgils, s’haurà de prendre mesures preventives adequades per evitar 

que els treballadors les trepitgin involuntàriament o caiguin per aquestes. 

c) Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d’aire comprimit s’ajustaran al  

disposat en la seva normativa específica. 

d) Els atalls hauran d’estar ben construïts amb materials apropiats i sòlids, amb una 

resistència suficient i disposaran d’un equipament adequat perquè els treballadors puguin 

posar-se fora de perill en cas d’irrupció d’aigües i de materials. 

e) La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d’un atall haurà de 

realitzar-se únicament sota la vigilància d’una persona competent. Així, els atalls hauran 

de ser inspeccionats per una persona competent a intervals regulars.  


