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1.1. Introducció 

 El present Projecte de Seguretat i Salut, que formarà part del contracte, té com a finalitat 

descriure els treballs a desenvolupar i enumerar els conceptes que han de ser objecte d’estudi; 

definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base 

per a la realització dels treballs encarregats, i concretar  la redacció i presentació dels diferents 

documents en els quals ha d’intervenir un Tècnic Competent.  

 Per a la realització de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Teatre s’ha tingut en 

compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció del Teatre, obligatòria o no, 

que pugui ésser d’aplicació.  

 Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 

cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives 

adequades als riscos que comporta la realització de l'obra executiva.  

 A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable.  

 El conjunt i llista de normativa d’obligat compliment que s’hagi cregut oportú introduir 

serà signat per l’Autor del Projecte, l’Autor.   

 A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 

pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.  

 No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 

correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.  

 Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de 

seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

contractista en el Pla de Seguretat i Salut a que es refereix l'Article 7 de RD, prèvia justificació 

tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució del import total, ni dels 

nivells de protecció continguts en l'estudi.  

 Segons el Real Decret 1627/1997, el promotor està obligat a que en la fase de redacció 

del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració 

del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.  

 La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.  

 L’estudi de seguretat i salut ha de constar bàsicament dels documents següents:  

1. Memòria.  

2. Plec de condicions.  

3. Plànols.  

4. Mesuraments.  

5. Pressupost.  

  L’estudi bàsic de seguretat i salut ha de contenir:  

a. Memòria  

b. Plec de condicions  

c. Plànols  

  En tots dos casos, el document ha de disposar del visat del col·legi professional del 

tècnic competent que l’hagi elaborat.  



1.2. Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

 La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'Estudi Bàsic serà requisit necessari per 

al visat per part del Col·legi professional, com s’ha mencionat en l’apartat anterior.   

 Per a l'expedició de la llicència municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 

les  Administracions públiques.  

 En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions 

públiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent 

de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.  

1.3. Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

 En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, 

desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció 

del seu propi sistema d'execució de l'obra.  

 En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 

contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució 

dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i 

salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives 

de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució del 

import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.  

 Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una  empresa, o una empresa i 

treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui 

aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra.  

 La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 

projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.  

 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  

  En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 

del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 

aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

 Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 

atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.  

 Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en  l'obra a disposició permanent de la 

direcció facultativa.  

  

 Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.  

1.4. Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

 En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 

seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. 

Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i 

Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de 

projectes o òrgans equivalent.  



 El llibre d’incidències haurà d’estar sempre en el  lloc de l’obra, i en el poder del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària 

la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.  

 A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 

subcontractistes i els treballadors autònoms, així  com les persones o òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses entrevinents en l'obra, els representants 

dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 

treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, 

relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.  

 Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat 

i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 

direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a 

la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.  

 Igualment hauran de notificar les anotacions en el  llibre al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest.  

 En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà 

d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.  

 L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en 

l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.  

1.5.  Paralització dels Treballs  

 Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observés incompliment de les 

mesures de Seguretat i Salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment 

en el Llibre d'Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a 

la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si escau, de la totalitat 

de l'obra. Adonarà d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

de la província en el qual es realitza l'obra. Igualment notificarà al contractista, i si escau als 

subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors.  

1.6. Dret dels treballadors 

 Els contractistes i subcontractistes haurien de garantir que els treballadors rebin una 

informació adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la 

seva seguretat i salut en l'obra. Una còpia del  Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles 

modificacions, a l'efecte del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als 

representants dels treballadors en el centre de treball.  

1.7. Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

 L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà 

d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.  

 El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 

Administracions públiques competents.  

1.8. Normes legals i reglamentàries aplicables 

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball.   



 Ordre de 31 de gener de 1940.del Ministeri (BOE. núm. 34, 3 de febrer de 1940).   

Reglament derogat, excepte el Cap. VII “Andamis”, per l’Ordenança general de seguretat 

d’higiene en el treball (Ordre de 9 de març de 1971).  

Reglament de Seguretat i Higiene en el treball.   

 Ordre de 20 de Maig de 1952, del Ministeri (BOE. núm. 167, 15 de Juny de 1.958).  

 *Modificació de l’article 115. Ordre de 10 de desembre de 1953. (BOE. núm. 356, 22 de 

desembre de 1953).  

Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmiques.  

 Ordre de 28 d'agost de 1970, del Ministeri de Treball (BOE núm. 213 al 216, 05, 07-  

09/09/1970) (CE.- BOE núm. 249, 17/10/1970).  

*Modificació de l'Ordenança. Ordre de 27 de juliol 1973 (BOE num.182, 31/07/1973)  

Ordenança general de seguretat de higiene en el treball.  

 Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16 i 

17/03/1971 ) ( CE.- BOE núm. 82, 06/03/1971).  

Reglament d'aparells elevadors per a obres.  

 Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri de Treball (BOE núm. 141, 14/06/1977) 

núm. 170, 18/07/1977).  

*Modificació article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981).  

Reglament de seguretat de les màquines.  

 Reial decret 1495/1986, de 26 de maig, de la Presidència del Govern (BOE núm, 173 , 

21/07/1986) (CE.- BOE núm. 238, 04/10/1986).  

* Modificació. Reial decret 590/1989, de 19 de maig, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 

de la Secretaria del Govern (BOE núm. 132, 03/06/1989).  

  

*Instrucció tècnica complementària ITC - MSG - SM1. Ordre de 8 d'abril de 1991, del Ministeri 

de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 87, 11/04/1991).  

*Modificació. Reial decret 830/1991, de 24 de maig , del Ministeri de Relacions amb les Corts i 

de la Secretaria del Govern ( BOE núm.130, 31/05/1991).  

Infraccions i sancions en l'ordre sòcia.  

 Llei 8/1988, de 7 d'abril, de la Prefectura de l'Estat (BOE núm. 91, 15/04/1988).  

Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE sobre aparells elevadors i de 

maneig mecànic Reial decret 474/1988, de 30 de març, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 

núm. 121 , 20/05/1988).  

ITC-MIE-AEM2 “Grues desmuntables per a obres”. 

 Ordre de 28 de juny de 1988, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 162, 

07/07/1988) (CE.-BOE núm. 239, 05/10/1988).  

*Modificació. Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.I.-BOE núm. 115 , 

14/05/1990)   

S'aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d'Aparells 

d'Elevació i Manutenció, referent a “grues mòbils autopropulsades usades”.   

Reial decret 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 

24/12/1996).  



Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l'aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.  

 Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 

de la Secretaria del Govern (BOE núm. 297, 11/12/1995).  

*Modificació. Reial decret 56/1995, de 20 de gener (BOE núm. 33, 08/02/1995).  

*Relació de normes harmonitzades en l'àmbit del Reial decret. Resolució de 1 de juny de 1996, 

del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 155, 27/ 06/1996).  

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 

dels equips de protecció individual.  

 Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 

de la Secretaria del Govern (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.I.-BOE núm.42, 24/02/1993).  

*Modificació. Reial decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 

57, 08/03/1995)(C.I.-BOE núm. 57, 08/03/1995).  

Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant.  

 Ordre de 31 d'octubre de 1984, del Ministeri de Treball (BOE núm. 267, 

07/11/1984)(CE.- BOE núm. 280, 22/11/1984).  

*Normes complementàries. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987).  

*Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant. Reial decret 

108/1991, de 1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 

(BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.I. ? BOE núm. 43, 19/02/1991).  

Modificació dels articles 2, 3 i 13 de l'Ordre de 31 d'Octubre de 1984 per la qual s'aprova 

el Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant i l'article 2 de l'Ordre de 7 de gener de 

1987 per la qual s'estableixen normes complementàries al citat reglament.  

 Ordre de 26 de juliol de 1993, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 

186, 05708/19939).  

S’estableix un certificat sobre compliment dels distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques.  

 Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC 

núm.  

1075,30/11/1988).  

S'estableixen els requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o represa 

d'activitats d'empreses i centres de treball.  

 Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 117, 

16/05/1988).  

Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l'explosió al soroll durant el 

treball.  

 Reial decret 1316/1989, de 27 d'octubre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 

Secretaria del Govern (BOE núm. 263, 02/11/1989)(C.I.- BOE núm. 295, 09/12/1989 i núm. 

126, 26/05/1990).  

Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.  

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministeri de Treball i Seguretat 

Social (BOE 29/03/1995).  

Prevenció de riscos laborals.  



Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Prefectura de l'Estat (BOE núm. 269, 

10/11/1995). 

S'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  

            Reial decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 

núm.27, 31/01/1996).  

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

            Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 

núm.  

97, 23/04/1997).  

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 

que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballador.  

            Reial decret 487/ 1997, de 14 d'Abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials 

(BOE núm.  

97, 23/04/1997).  

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  

            Reial decret 486/1997, de 14 d'Abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 

núm. 97, 23/04/1997).  

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 

cancerigen durant el treball.  

  

Reial decret 665/1997, de12 de maig, del Ministeri  de la Presidència (BOE núm. 124, 

24/05/1997).  

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d'equips de protecció individual.  

Reial decret 773/1997, de 30 de maig , del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 140, 

12/06/1997).  

S'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials 

(BOE núm.27, 31/01/1996).  

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

 Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 

núm. 97, 23/04/1997).  

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 

que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballador.  

 Reial decret 487/ 1997, de 14 d'Abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials 

(BOE núm.  

97, 23/04/1997).  

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  

 Reial decret 486/1997, de 14 d'Abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 

núm. 97, 23/04/1997).  

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 

cancerigen durant el treball.  



 Reial decret 665/1997, de12 de maig, del Ministeri  de la Presidència (BOE núm. 124, 

24/05/1997).  

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d'equips de protecció individual.  

  Reial decret 773/1997, de 30 de maig , del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 140, 

12/06/1997).  

S'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.  

 Reial decret 1627/1997, del 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE 

núm.256, 25/10/1997).  

S’aprova el model del Llibre d’Incidències en obres de construcció.  

 Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 

27/01/1998).   

 Conveni col·lectiu provincial. 

*Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.)  

Condicions ambientals.  

- Il·luminació dels Centres de Treball. OM. 26 d'agost 1.940 BOE. 29 d'agost de 1.940.  

- Protecció dels Treballadors Front Als Riscos Derivats De L'exposició Al Soroll Durant 

el treball. RD. 1316/1.989, de 27 d'Octubre BOE. 2 de Novembre 1.989.  

- Ordenances Municipals.  

 

Instal·lacions elèctriques.  

- Reglament de Línies Aèries d'alta Tensió. D. 3151/1.968 De 28 De Novembre BOE. 27 

de desembre de 1.968.   

 * Rectificat: BOE. 8 De Març De 1.969. 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre BOE. 9 

d'octubre de 1.973.  

- Instruccions Tècniques Complementàries.  

 Maquinària.  

- Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d'Agost  de 1.969. (BOE. 28 d'Octubre de 

1.969.) Modificacions: (BOE. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972).  

- Reglament d'Aparells d’Elevació i Manteniment dels Mateixos. RD. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre. (BOE. 11 de Desembre de 1.985).  

- Reglament d'Aparells d’Elevació per a Obres. OM.  23 de Maig de 1.977. (BOE. 14 de 

Juny de 1.977).  

 *Modificacions. (BOE. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981).  

- Reglament de Seguretat a les Màquines. RD. 1495/1.986 de 26 de Maig (B.O.E.21 de 

Juliol de 1.986).  

 *Correccions (BOE. 4 d'Octubre de 1.986).  

- I.T.C.-MIE-AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1.985. (BOE. 14 

de Gener de 1.986).  



 *Correcció (BOE. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988).  

 *Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 (BOE. 21 de Novembre de 1.988).  

- I.T.C-MIE-AEM2: Grues Torre Desmuntables per a Obres. O. 28 de Juny de 1.988. 

(BOE. 7 de Juliol de 1.988).  

 *Modificació.  O. 16 d'Abril de 1.990. ( BOE. 24 d'Abril de 1.990).  

- I.T.C-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de Manutenció. O.26 de Maig de 1.989. 

(BOE. 9 de Juny de 1.989).  

- I.T.C-MIE-MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció fets  

- Servir. O. 8 d'Abril de 1.991. (BOE. 11 d'Abril de 1.991).  

Equips de protecció individual (EPI).  

- Comercialització I Lliure Circulació Intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. RD. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992. (BOE. 28 de Desembre de 1992).  

 *Modificat per OM de 16 de Maig de 1994. (BOE. 1 de Juliol de 1994)  

 *Modificat per RD. 159/1995, de 3 de febrer. (BOE. 8 Març de 1995).  

- Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut Relatives a la Utilització pels Treballadors 

d'Equips de Protecció Individual. RD. 773/1.997 de 30 de maig de 1997. 

 

Senyalitzacions.  

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització  de Seguretat i Salut al treball. RD. 

485/1.997 (BOE 14 d'abril de 1997).  

- Senyalització d’Obres de Carreteres. M.O.P.T. i M.A. Norma de Carreteres 8.3 – IC.  

Varis.  

- Quadre de Malalties Professionals. RD. 1403/1.978. (BOE. 25 d'Agost de 1.978).  

- Convenis Col·lectius.  

 Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.   

- Utilització d'Equips de Protecció Individual. RD. 773/1997, del 30/05/1997. (BOE. 

Núm. 140 de 12/06/1997).  

1.8.1. Prescripcions que han de complir els mitjans de seguretat  

Condicions de mitjans de seguretat. 

 Tota la roba de protecció col·lectiva o personal, tindrà fixat un terme de vida útil, 

rebutjant-se el seu termini.   

 Dret dels treballadors., 5  

 Introducció., 1  

 Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)., 4  

 Normes legals i reglamentàries aplicables., 5  

 Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)., 5  

 Paralització dels Treballs., 5  



 Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)., 3  

 Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)., 2  .  

L’acceptació d’una peça usada necessitarà l’aprovació expressa.  

 La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col·locació de medis de 

protecció  col·lectius, el personal romandrà protegit individualment.  

Proteccions personals.  

 Tot element de protecció personal s’ajustarà a les  Normes d’Homologació del Ministeri 

de Treball, OM 17/05/74, BOE 29 de març de 1974, en els casos suposats que no existeixi 

homologació, seran de qualitat adequades a la missió encomanada.  

 Quan la peça s’espatlli per qualsevol raó es substituirà de seguida.  

Protecció del cap.  

• Cascs de seguretat no metàl·lics.  

 Condicions:  

o Subjecció integral i modulable.  

o Resistència a cops i xocs.  

o No superar un pes de 450 kgs.  

o Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient 

atmosfèric.  

 Compliran:  

o Casc de seguretat: UNE-EN. 397: 1995  

• Protectors auditius. MT 21/09/75.  

 Condicions:  

o Es col·locaran com a mínim a partir de 50 DB, o en condicions adverses.  

o El protector auditiu s’ajustarà convenientment.  

o S’aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furóncol  

o Es dimensionarà l’aïllament acústic en funció de la pressió sonora.  

 Compliran:  

o Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Orelleres: UNE-EN 

352-1: 1994 

o Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Taps: UNE-EN  

352-2: 1994  

o Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us, precaucions de 

treball i manteniment: UNE-EN 458: 1994  

• Equips de protecció dels ulls.  

o Protecció individual dels ulls: Requisits: UNE-EN 166: 1996.  

o Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura  i tècniques relacionades: UNE-

EN 169: 1993.  



o Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes: UNE-EN 170: 1993.  

o Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos: UNE-EN  170: 1993.  

• Proteccions de peus i cames.  

  El calçat cobrirà adequadament el peu, permetent desenvolupar un moviment 

normal al  caminar i estarà adequat a les proteccions al medi  agressor, químic, calor, 

mecànic, humitat,  electricitat i perforació.  

o Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat 

de treball d'ús professional: UNE-EN 344: 1993.  

o Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional: UNE-EN 345: 1993.  

o Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional: UNE-EN  346: 1993.  

o Especificacions pel calçat de treball d'ús professional: UNE-EN 347: 1993.  

• Guants aïllants de l’electricitat.  

o Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.   

  Part 1: Terminologia i requisits de prestacions: UNE-EN  374-1:1995.  

o Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.  

  Part 2: Determinació de la resistència a la penetració: UNE-EN  374-2:1995.  

o Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.   

  Part 3: Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics: 

UNE-EN   374-3:1995.  

o Guants de protecció contra riscos mecànics: UNE-EN  388:1995.  

o Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc): UNE-EN  407:1995.  

o Requisits generals pels guants: UNE-EN 420:1995.  

o Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva: 

UNE-EN 421:1995.  

o Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics: UNE-EN  60903:1995.  

• Protecció de l’aparell respiratori.  

o Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat: UNE 81 233: 

1991 i EN 136: 1989.  

o Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca  

estàndard: UNE  81281-1: 1989 i EN 148-1: 1987.  

o Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca 

central: UNE 81281-2: 1989 i EN 148-2: 1987. 

o Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de 

M45 x 3: UNE 81281-3: 1992 i EN 148-3: 1992.  

o Equips de protecció respiratòria. Mascareta. Requisits, assaigs, marcat: UNE 81282 

: 1991 i EN 140: 1989.  

o Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat: 

UNE 81284: 1992 i EN 143: 1990.  



o Equips de protecció respiratòria. Filtres contra  gasos i filtres mixtes. Requisits, 

assaigs, marcat: UNE 81285: 1992 i EN 141: 1990.  

o Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, 

mascareta o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat: UNE.- EN 138:1995.  

o Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb 

màscara, mascareta, o adaptador facial tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat: 

UNE-EN 139:1995.  

o Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra 

partícules. Requisits, assaigs, marcat: UNE-EN 149:1992.  

o Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb vàlvules per protegir 

dels gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat: UNE-EN 

405:1993.  

• Roba de treball.  

 La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims:  

- Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una fàcil neteja i adequada condició de 

temperatura i humitat del lloc de treball.  

- S’ajustarà bé al cos.  

- S’eliminarà els elements addicionals, per evitar perill d’enganxada.  

- En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o 

d’abric.  

- Robes de protecció. Requisits generals: UNE-EN 340:1994. 

- Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a 

l’impacta de petites partícules de metall fos. UNE-EN 348:1994 i EN 348: 1992.  

- Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions 

de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. UNE-EN 

467:1995.  

- Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: 

requisits generals. UNE-EN 470-1:1995.  

- Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 

màquines en moviment. UNE-EN 510:1994.  

- Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la 

propagació limitada de la flama. UNE-EN 532:1996.  

• Proteccions individuals contra caigudes: Arnesos i cinturons.  

- Equips de protecció individual contra caiguda d'alçades. Dispositiu de descens. UNE-

EN 341:1993.  

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes 

lliscants amb línia d'ancoratge rígida. UNE-EN 353-1:1993.  

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes 

lliscants amb línia d'ancoratge flexible. UNE-EN 353-2:1993.  



- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció UNE-EN 

354:1993.  

- Equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Absorbidors d’energia. UNE-

EN 355:1993.  

- Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes 

d'alçada. Sistemes de subjecció. UNE-EN 358:1993.  

- Equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Dispositiu anticaigudes 

retràctils. UNE-EN 360:1993.  

- Equips de protecció individual contra caigudes d’alçat. Arnesos anticaigudes. UNE-EN 

361:1993.  

- Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Connectors. UNE-EN 

362:1993.  

- Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Sistemes anticaigudes. UNE-

EN 363:1993.  

- Equips de protecció individual contra la caiguda  d’alçada. Requisits generals per 

instruccions d'us i marcat. UNE-EN 365:1993.  

• Banquetes aïllants de maniobres. MT-6 BOE 05/09/75.  

 Condicions:  

- En determinats treballs de tensió quan no pugui suprimir-se aquesta, s’habilitarà una 

banqueta aïllant 5 vegades la tensió en circulació  

 

• Proteccions Col·lectives.  

 Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de 

complir, estimant-se amb un coeficient de seguretat, al menys de 5.  

- Tancat de l’obra.  

 És obligatori tancar l’obra de manera que impedeixi al vianant, per negligència l’entrada 

al recinte de l’obra.  

 Es col·locarà una porta de dimensions adequades per el trànsit de camions o vehicles 

similars.  

 La tanca serà de 2,10m d’alçada. 

 Als recintes de soterrani es col·locarà una protecció quan se 

sobrepassi l’alçada de 1,5m, o bé presència de nens per proximitats d’escoles o condicions 

determinades que aconsellin protegir-lo bé per manca d’il·luminació, etc,...  

- Serveis higiènics.  

 Tindran la resistència al menys les senyalades en les accions gravitatòries d’edificació i 

la seva estabilitat complirà al menys els mateixos coeficients de seguretat.  

- Rampes d’accés.  

 Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinària amb la seva 

càrrega màxima, l’objecte d’evitar retrocessos. Es dimensionarà l’ample, d’acord per evitar 

esllavissaments de terres. De la mateixa manera s’organitzarà perquè no coincideixin en la 

rampa dues màquines, quan l’ample solament fos calculat per a una.  



- Estintolaments i encofrats.  

 Tindrà la resistència davant la hipòtesi de l’acció més favorable considerant un 

coeficient de seguretat de 5.  

- Talls verticals als terrenys.  

 No se sobrepassarà en un tall vertical, sense cap filtració, apuntalament o qualsevol altre 

sistema, la màxima alçada crítica, descrita als plànols.  

 Quan hi hagi càrrega que afecti als cantells, s’haurà de recalcular i reduir la màxima 

alçada crítica al tall vertical i adequar-la a un estat d’equilibri.  

- Xarxa de seguretat vertical.  

 Es col·locarà de manera que la primera planta estigui protegida en l’estructura. 

S’atendrà a la documentació gràfica de l’enlairament de màstils de xarxes de manera que 

sempre els treballadors en qualsevol circumstància estiguin protegits davant d’una caiguda al 

buit.  

 S’empraran xarxes de desencofrats amb la mateixa filosofia de seguretat.  

La secció de màstils i malla de xarxa s’ajustarà a cada tipus de separació.  

 S’ajustarà adequadament la xarxa, en la seva part superior al màstil i per la part inferior 

al forjat, de manera que quedi garantida la recollida del treballador, com a mínim l’ancoratge de 

metre.  

 No se sobrepassarà la separació de màstils de 4m. Els estintolaments inferiors dels 

màstils, garantiran les reaccions suficients per no produir el volcatge del màstil.  

 Quan siguin simultànies dues fases de construcció,  estructura i tancaments, es 

col·locaran xarxes en l’estructura i proteccions perimetrals als tancaments.  

- Baranes de protecció.  

 Es col·locaran com a màxim el suports de les baranes a 2,65m. la resistència mínima és 

de 150 kgs/m. I amb un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cm. es 

composarà de passamans a una alçada d’un metre, passamà intermig i sòcol de 15 cm. com a 

mínim. No es podrà emprar cordes i cintes de palet. La barana serà rígida.  

 Es col·locaran en totes les obertures exteriors. A  les zones de descàrrega de materials, 

s’utilitzaran, sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal.  

- Barana a base de xarxa.  

 Aquest sistema requereix un passamà superior, a fi d’aconseguir unes rigideses 

superiors, en el conjunt de la barana.  

- Xarxa de seguretat horitzontal.  

 Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a màxim E m 

car la fletxa que produeix (f+7) 0981=E en kilojoules, a la xarxa, per una caiguda de 6 m és de 

l’ordre de 0,85 a 1,45 m i una distància al cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05m, per la qual cosa 

no existeix certesa que la xarxa col·locada en vertical, la sortida màxima de la qual és de 3m, 

pugui recollir al treballador en la seva caiguda: ha d’interposar-se u element metàl·lic en la 

caiguda.  

 Els seus ancoratges tindran la resistència adequada a l’acció que es desenvolupa per 

efecte de la caiguda. 

- Plataformes de descàrrega.  



 Podran ésser metàl·liques o de fusta. En ambdós casos tindran baranes laterals i el 

personal estarà protegit per cinturons de seguretat, ancorats a punts fixes de l’obra, mai a la 

plataforma.  

 La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà per el pes màxim de la càrrega, més els 

accessoris, dividit per la superfície i el coeficient de seguretat igual o superior a 5.  

 Igual condició de seguretat s’imposa als estintolaments o ancoratges de la plataforma.  

 S’establiran de manera que tinguin un àrea de seguretat sota elles, amb tendència a 

evitar impactes damunt el personal.  

- Bumerang de descàrrega.  

 És la peça metàl·lica, destinada a la descàrrega semiatòmica de la grua de les plantes, 

mitjançant una roda en la seva part superior.  

 El personal que faci la seva maniobra farà servir el cinturó de seguretat.  

- Protecció de treballs en coberta.  

 S’organitzaran els treballs a la coberta de manera que quedi garantida la protecció 

contra la caiguda de personal de la coberta, per sistemes de  xarxes, plataformes volades, 

bastides o sistemes de protecció individual.  

- Bastides penjades.  

 El sistema de col·locar contrapesos requerirà l’aprovació expressa del Coordinador de 

Seguretat o la Direcció Tècnica de l’obra.  

 L’ample mínim de la plataforma serà de 0,6 m. Els colls es realitzaran perfectament en 

biga de ferro, IPN 160, 2 taulons 22x7 cm o els colls Standard metàl·lics.  

 Abans de la seva primera utilització es realitzarà  una prova de càrrega. Els cables i 

mecanismes d’enlairar tindrà un coeficient de seguretat de menys de 5, i estaran en condicions 

d’ús perfecte.  

 S’ancorarà per evitar moviments horitzontals, amb elements que admetin caboteig de la 

bastida. Es prohibeix lligats amb cintes de palets.  

 Les bastides sempre seran horitzontals, inclusiu en maniobres d’ascens o baixada.  

 Existirà una barana exterior composada per un passamà, a una alçada mínima de 1 m 

passamans entremig i sòcol. A la paret de mur existirà una barana d’alçada mínima de 0,70 m de 

resistència de 150 kg/m, i rígides adequada. Es prohibeixen baranes de corda i cintes de palet.  

o La longitud màxima serà de 8 m. en tres trams de 2,65m.  

o La màxima separació al mur serà de 0,45m.  

o Es protegirà la zona inferior, en presència del personal.  

o Els contrapesos seran estables i inalterables.  

 

- Bastides metàl·liques.  

 Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d’alçada.  

 Així mateix s’hauran de col·locar en totes les plataformes de treball que s’imposin a 

diferents alçades de la bastida.  

 Tindran estintolaments sòlids i d’adequada resistència a la compressió en la base 

inferior. S’ancorarà convenientment per evitar el seu bolcatge.  



 Quan es facin servir acomplaments en voladissos, tenint per tant un moment de gir, es 

calcularan els ancoratges, per neutralitzar-los.  

 S’arriostraran per evitar tombs i trams no verticals. S’organitzarà de manera que es 

pugui accedir a les diferents alçades, sense que existeixin perill d’entrada o de sortida.  

 En el muntatge i desmuntatge s’empraran cinturons de seguretat. 

 Es col·locaran xarxes o tenderols quan existeixin perill d’emissió de partícules sobre el 

personal o calçada.  

 La plataforma mínima és de 0,6 m.  

 Les baranes, composades per passamà superior, entremig i sòcol, tindran resistència de 

150 KG/m2.  

  Es protegiran les bastides de contacte de vehicles.  

 Es calcularà la tensió en base segons alçada i càrregues.  

- Tenderols.  

 Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que tinguin que recollir. 

Tots els enganxaments al perímetre de manera que puguin subjectar-se perimetralment i 

ampliar-se.  

- Baixament d’enderrocs.  

 Es col·locaran baixants d’enderrocs, per obtenir una neteja adequada i eliminar runes i 

pesos innecessaris en plantes.  

 S’organitzarà la seva col·locació de manera que tota l’obra pugui ésser evacuada 

d’enderroc, col·locant en planta tremuges de recepció i expedició. A ambdós costats dels 

baixants es col·locaran sistemes de protecció de caigudes de personal.  

- Marquesina de protecció contra caigudes d’objectes.  

 Es col·locaran marquesines de protecció per poder protegir als personal i al públic de 

protecció violenta de partícules i objectes.  

 Tindran la resistència per m2 suficient per esmorteir l’objecte en la seva caiguda, 

disposant d’una visera elevada 30º per evitar que amb el rebot caigui fora la marquesina.  

 Quan es faci servir passadís per fora de la tanca i passi públic se senyalitzaran i es 

col·locarà il·luminació nocturna.  

- Protecció treballs interiors, amb visera de protecció. 

 Per poder evitar caigudes per finestres de guixaires, i accidents anàlegs de treballadors 

dels buits, obertures de façana, etc., es col·locaran viseres de protecció, de manera que 

constitueixi una pantalla que impedeixi la caiguda de personal.  

- Xarxa vertical protectora de treballs en terrasses.  

 Als treballs que es desenvolupen a la terrassa, que per la seva natura es realitzin sobre 

cavallets, o per no habilitar-se baranes, o per causa justificada es col·locarà una xarxa que pugui 

protegir tot el perímetre de la terrassa, ancorada superiorment i inferiorment.  

- Protecció buit ascensor.  

 Es col·locarà una protecció davant del buit de l’ascensor, permanent de manera que el 

personal no pugui precipitar-se cap el buit de l’ascensor, mitjançant baranes d’alçada 1m barana 

intermitja i sòcol de resistència 150kg/m.  

 

 



- Protecció escales d’accés.  

 Es disposaran esglaons que compliran la condició 2c+h=63/65 cm. – essent h  l’estesa i 

ch el frontal de l’esgraó- i d’amplada tot l’ample de l’estesa de l’escala.  

 Es col·locaran baranes, quan existeixi un buit entre les escales, és a dir que tinguin més 

d’un tram entre pisos, de forma que es protegeixi tot el perímetre per evitar caigudes al buit.  

 Les baranes se subjectaran amb fusta perquè s’obtingui un coeficient de seguretat com a 

mínim de 5.  

- Escales de mà.  

 Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S’ancorarà per la seva part superior i en la base 

tindran sabates antilliscants.  

 Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats.  

  No es podrà passar de l’alçada de 5 m.  

  L’escala de mà, sobresortirà 1 m. per sobre del pis.  

- Extintors. 

 Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant.  

 Es vetllarà el seu emplaçament de manera que quan es produeixi un incendies pugui 

accedir al mateix sense perill de cremades.  

- Electricitat.  

 Es realitzarà d’acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió, així com el d’alta 

tensió i normes reglamentàries que el desenvolupen i complementen.  

 La filosofia de la prevenció elèctrica, és el conjunt de la instal·lació que garantirà una 

protecció contra contactes directes i indirectes, segons es descriu en l’article 628 apartat, del 

REBT, així com els enllaços.  

- Proteccions complementàries.  

 Les proteccions que no es trobin reflectides en l’estudi de seguretat, i siguin necessàries, 

s’inclouran en partides alçades a justificar amb l’aprovació expressa del Coordinador de 

Seguretat o la Direcció Tècnica.  

Serveis de prevenció.  

- Servei tècnic de seguretat i higiene.  

 L’empresa constructora, per la realització d’aquesta obra, disposarà d’assessorament 

tècnic, contractat a tal efecte.  

- Servei metge.  

 L’empresa constructora i d’acord amb el paràgraf I Pla de Seguretat de la memòria, 

disposarà de servei mèdic propi o mancomunat.  

• Plec de condicions tècniques.  

 En tot el referent a l’adquisició, recepció i utilització de materials, eines o maquinària 

que es facin servir per l’obra, el constructor s’atindrà a les pràctiques de la bona construcció, 

fent servir personal especialitzat i qualificat a cada part d’obra que així ho requereixi.  

 El Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica podran requerir i sol·licitar 

documents acreditatius a l’adequada titulació. 

 L’estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No 

obstant, l’evolució o la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, o les característiques 



dels subcontractes, poden obligar a que el Pla s’allunyi de les previsions de l’estudi, tant en 

medis tècnics com valoració econòmica. Per això l’Estudi de Seguretat romandrà obert a tot el 

que suposi millorar la seguretat i prevenció d’accidents, d’acord sempre amb la legislació 

vigent.  

 En medis auxiliars que pertanyen a l’obra bàsica, i no a l’Estudi de Seguretat, permetran 

la correcta execució de l’obra d’edificació, així com  l’acoblament de la Seguretat del Projecte 

d’Estudi, i el Pla subsegüent, devent complir amb la seguretat que requereixi cada cas, 

l’estrebada de terra, (si no s’ha previst en l’Estudi de Seguretat), encofrats, xarxa de terres, 

etc....  

 Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des del seu 

començament fins al seu acabament, hauran de disposar del mateix grau de Seguretat que el 

conjunt acabat.  

 La col·locació de medis de protecció col·lectiva, requerirà la utilització, en el seu cas, de 

sistemes de protecció individuals. Es l’anomenada “Seguretat dins la Seguretat”.  

 


