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Resum 

Aquest annex correspon a l’estudi de seguretat i salut realitzat que seria necessari per a 

realitzar les obres de construcció de la nau industrial objecte del projecte. 
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1. Introducció 

1.1. Objectiu de l’estudi 

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l’obra, les previsions en 

quan a prevenció de riscos i accidents professionals, així com les instal·lacions preceptives 

d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a la/es empresa/es contractista/es per a portar a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i facilitar el 

seu desenvolupament sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 

l’execució de l’obra, d’acord amb el Real Decret 1627 de 24 d’octubre de 1997 que estableix 

les Disposicions Mínimes en el tema de Seguretat i Salut. 
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2. Deures, obligacions i compromisos de 
l’empresari i del treballador 

Segons els articles 14 i 17, del Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals se 

estableixen els següents punts: 

1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el 

treball. Aquest dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels 

treballadors en front als riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, de la mateixa 

manera, un deure de les Administracions Públiques respecte del personal que es troba al 

seu servei. Els drets d’informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, 

paralització de l’activitat en cas de risc greu o imminent i vigilància del seu estat de salut, en 

els termes previstos en la present Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció 

eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

2. Referent al compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i 

salut dels treballadors que estiguin al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el 

treball. 

A tal efecte, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels 

riscos laborals mitjançant l’adopció de les mesures que siguin necessàries per la protecció 

de la seguretat i salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles 

corresponents a avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels 

treballadors, actuació en cas d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i 

mitjançant la constitució d’una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts 

en el Capítol IV de l’esmentada Llei. 

L’empresari desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells 

de protecció existents i disposarà les eines necessàries per l’adaptació de les mesures de 

prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar 

les circumstàncies que incideixin en la realització de la feina. 

3. L’empresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa referent a la 

prevenció de riscos laborals. 
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4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l’atribució de funcions en 

matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l’empresa i el recurs al concert 

amb entitats especialitzades pel desenvolupament d’activitats de prevenció, complementaran 

les accions de l’empresari, sense que aquest fet l’eximeixi del compliment del seu deure en 

la matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercitar, en el seu cas, contra qualsevol 

altra persona. 

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure 

de cap manera sobre els treballadors.  

2.1. Equips de treball i mitjans de protecció 

1. L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball 

siguin adequats per la feina que s’haurà de realitzar i estiguin convenientment adaptats per a 

tal feina, de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors quan els utilitzin. 

Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per la seguretat i la 

salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries per què la utilització de 

l’equip de treball quedi reservada als encarregats de la mateixa, i els treballs de reparació, 

transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament 

capacitats per aquestes feines. 

2. L’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 

adequats per al desenvolupament de les seves funcions i vetllar per l’ús efectius d’aquests 

equips quan, per la naturalesa de les feines realitzades, siguin necessaris. Els equips de 

protecció individual s’hauran d’utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-

se suficientment a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, 

mètodes o procediments d’organització del treball. 
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3. Principis bàsics de l’acció preventiva 

D’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s’estableix que: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el 

capítol anterior, seguint els següents principis generals: 

a) Evitar els riscos. 

b) Avaluar els riscos que no se puguin evitar. 

c) Combatre els riscos en el seu origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de 

treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, posant 

èmfasi, en particular, a intentar atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els 

efectes d’aquest en la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir tot allò perillós per allò que impliqui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que integri el ella la tècnica, 

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

dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L’empresari tindrà en compte les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’encarregar-los les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de garantir que només els 

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

risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte 
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els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives; aquestes 

només es podran adoptar quan la magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior a 

la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5. Podran concertar operacions d’assegurament que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa envers dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms envers ells mateixos i les societats cooperatives 

envers els seus socis la activitat de la qual consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.1. Avaluació dels riscos 

1. L’acció preventiva en l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una avaluació 

inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter 

general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en relació a aquells treballadors que 

estiguin exposats a riscos especials. 

S’haurà de fer la mateixa avaluació a l’hora d’elegir els equips de treball, les substàncies o 

preparats químics i l’acondicionament dels llocs de treball. L’avaluació inicial tindrà en 

compte aquelles altres actuacions que s’hagin de desenvolupar conforme amb el que es 

disposa en la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d’especial perill. 

L’avaluació s’actualitzarà quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, se sotmetrà a 

consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s’hagin 

produït. Quan el resultat de l’avaluació ho fes necessari, l’empresari realitzarà controls 

periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors en la prestació dels seus 

serveis, per a detectar situacions potencialment perilloses.  

2. Si els resultats de l’avaluació prevista en l’apartat anterior ho fessin necessari, l’empresari 

realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les relacionades amb els mètodes de 

treball i de producció, que garanteixin un major nivell de protecció de la seguretat i la salut 

dels treballadors. Aquestes actuacions s’hauran d’integrar en el conjunt de les activitats de 

l’empresa i en tots els seus nivells jeràrquics. Les activitats de prevenció s’hauran de 

modificar quan s’apreciï per part de l’empresari, com a conseqüència dels controls periòdics 

previstos en l’apartat anterior, la seva inadequació respecte els fins de protecció requerits. 

3. Quan s’hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la 

vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguin indicis de que les mesures de 
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prevenció resulten insuficients, l’empresari portarà a terme una investigació al respecte, per 

així poder detectar les causes d’aquests fets.  
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4. Descripció de les característiques principals 

Es pretén edificar una nau industrial d’ús indeterminat. L’edificació s’ubicarà en la parcel·la 
71 del Polígon Industrial de Son Llaüt en el terme municipal de Santa Maria del Camí. 

4.1. Característiques de l’edificació 

Es pretén edificar una nau industrial d’ús indeterminat. L’edificació s’ubicarà en la parcel·la 

71 del Polígon Industrial de Son Llaüt en el terme municipal de Santa Maria del Camí.  

L’altura lliure sota pòrtic és de 8 m. L’estructura serà metàl·lica en la seva totalitat. Estarà 

formada per pòrtics tipus IPE, amb la base empotrada. Les corretges són del tipus IPN 180. 

La separació entre corretges serà de 2,1 m., suficient per a la correcta subjecció dels 

pannells sandvitx que formen la coberta. 

Es disposaran arriostraments de la coberta i dels tancaments laterals, així com un entramat 

frontal per a la subjecció dels pannells de tancament. Per a l’entramat de coberta s’utilitzaran 

les jàsseres dels pòrtics, muntants i diagonals unides mitjançant soldadura sobre placa 

d’acer. Les diagonals estaran formades per dos perfils UPN 160 unides mitjançant 

soldadura. Els muntants estaran formats per IPE 270. 

Les cobertes estaran compostes per pannells sandvitx que permetin una separació entre 

corretges de 2,1 m. L’estanqueïtat en les solapes longitudinals i transversals dels pannells 

s’assegura mitjançant cordons d’estanqueïtat. 

En la zona interior de la nau es col·locarà un regirat de pedra convenientment regat i piconat. 

Sobre ell es col·locarà una solera de formigó vibrat formant quadrats de 4x4 m. i juntes de 

dilatació amb matèria asfàltica de 2 mm. d’espessor. A l’interior de la nau, a la zona 

destinada a les oficines es col·locarà un paviment format per rajoles de gres formant quadres 

de 20 x 30 cm. En la zona exterior destinada al trànsit de vehicles i aparcament es procedirà 

a un emplenat de regirat i posteriorment es col·locaran 30 cm. de pedra picada i una capa de 

formigó asfàltic de 10 cm. d’espessor, mantenint una pendent mínima de l’1,5% cap als 

albellons previstos per a la recollida de les aigües pluvials. 

Els tancaments exteriors de la nau s’han previst mitjançant blocs buits de formigó de 20 cm. 

d’espessor units amb morter de ciment fins a una alçada de 4,0 m. La resta de tancament 
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fins a la coberta es realitzarà amb pannells sandvitx subjectes a l’estructura secundària 

disposada entre els pòrtics de l’estructura primària. L’estructura secundària estarà formada 

per corretges de paret tipus IPN 160 d’acer. Per diferenciar la zona d’oficines amb la resta de 

la nau el tancament d’aquestes serà d’un altre color del morter. 

Les instal·lacions comprendran fontaneria i sanejament, electricitat i telecomunicacions. 

L’energia elèctrica serà subministrada per la companyia GESA i l’escomesa es realitzarà en 

Baixa Tensió 380/220 V. El subministrament d’aigua està previst mitjançant una derivació de 

la xarxa general d’aigua potable que passa per la zona.  

Es preveu accés a l’obra des del vial.  

4.2. Problemàtica del solar 

En principi, el solar en sí mateix no presenta un nivell de risc important, permetent el 
moviment de la maquinària i d’operaris en els espais lliures al voltant de les edificacions. 

4.2.1. Topografia i superfície 

La parcel·la no presenta una topografia important, és de topografia plana. S’haurà de 
procedir a l’explanació del terreny i retirada de la vegetació existent, així com la retirada de 
tota la terra vegetal i material sobrant que no siguin necessari per a efectuar els terraplenats 
de les zones on el nivell hagi de ser superior. 

La parcel·la sobre la que s’executarà l’obra té una superfície de 7000 m2, amb dos costats 
oposats paral·lels i els altres dos, un perpendicular als anteriors i l’altre no. 

La superfície edificada, segons el projecte, serà de 1500 m2. 

4.2.2. Característiques i situació dels serveis existents. 

Existeixen accessos als serveis d’electricitat, telefonia, aigua potable i aigües fecals en el 
llindar de la parcel·la amb l’acera. 

4.3. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

4.3.1. Pressupost de l’obra 

El pressupost total d’execució material correspon a la quantitat de 646.428,49 €. 
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4.3.2. Termini d’execució 

El termini d’execució previst d’aquesta obra, objecte del present estudi de Seguretat i Salut 
és de 1 any. 

4.3.3. Personal previst 

Donades les característiques de l’obra, es preveu un nombre màxim de 10 operaris en l’obra. 
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5. Treballs previs a la realització de l’obra 

S’haurà de realitzar el clos del perímetre de la parcel·la segons plànols i abans de l’inici de 
l’obra. 

Les condicions del clos hauran de ser: 

• Tindrà 2 m. d’alçada. 

• Portal per a accés de vehicles de 4 m. d’amplada i porta independent per a accés de 
personal. 

Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 

• Prohibit aparcar en la zona d’entrada de vehicles. 

• Prohibit el pas de vianants per l’entrada de vehicles. 

• Obligatori l’ús del casc en el recinte de l’obra. 

• Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 

• Rètol d’obra. 

Realització d’una caseta per a escomesa general per a la que es tindrà en compte el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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6. Serveis higiènics, vestuaris i oficina d’obra 

En funció del nombre màxim d’operaris que es poden trobar en fase d’obra, es determinaran 
la superfície i elements necessaris per a aquestes instal·lacions. En el cas que ens ocupa la 
major presència de personal simultani s’aconsegueix amb 10 treballadors. Llavors es 
determinen els següents elements sanitaris: 

Els aparells sanitaris aniran complementats pels elements auxiliars necessaris: saboneres, 
suporta tovalloles, etc. 

Els vestuaris tindran seients i taquilles individuals, amb clau, per a guardar la roba i el calçat. 

La superfície dels vestuaris és de 50 m2, segons s’especifica en el plànol corresponent, i per 
tant es compleixen les Vigents Ordenances. 

S’haurà de disposar d’aigua freda i calenta en dutxes i lavabos. 

En l’oficina d’obra s’instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim 
indicat per la legislació vigent, i un extintor de pols sec polivalent d’eficàcia 13 A. 

 

 

 

Aparells sanitaris Nombre d’aparells 

Dutxes 1 

Vàters 1 

Lavabos 2 

Urinaris 1 

Miralls 2 

Taula.  6.1. Determinació dels aparells sanitaris necessaris 
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7. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

• Riscos detectables més comuns. 

*Ferides punxants en mans.  

*Caigudes al mateix nivell.  

*Electrocució; contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de:  

- Treballs amb tensió.  

- Intentar treballar sense tensió però sense cerciorar-se que està efectivament interrompuda 

o que no pot connectar-se.  

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.  

- Equips inadequats o deteriorats.  

- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes 

elèctrics indirectes en general, i de la presa a terra en particular.  

 

• Normes o mesures preventives tipus. 

A)Sistema de protecció contra contactes indirectes.  

 

Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció elegit 

és el de posada a terra de les masses i dispositius de curt per intensitat de defecte 

(interruptors diferencials).  

 

B)Normes de prevenció tipus per als cables.  

 

El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que 

ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista.  

 

*Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a mínim i 

sense defectes apreciables. No s'admetran trams defectuosos en aquest sentit.  

*La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris, s'efectuarà mitjançant 

canalitzacions enterrades.  

*En cas d'efectuar-se estesa de cables i mànegues, aquesta es realitzarà a una altura 

mínima de 2 m. en els llocs per als vianants i de 5 m. en els de vehicles, amidats sobre el 
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nivell del paviment.  

*L'estesa dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà 

enterrat. Se senyalitzarà el pas del cable mitjançant una cubrició permanent de taulons que 

tindran per objecte el protegir mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència 

del pas elèctric als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable 

anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de plàstic rígid curvable en calent.  

*Cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte:  

 

a) Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los en el sòl.  

 

b) Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions 

normalitzades estancs antihumitat.  

 

c) Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments normalitzats 

estancs de seguretat.  

 

*La interconnexió dels quadres secundaris en planta baixa, s'efectuarà mitjançant 

canalitzacions enterrades, o bé mitjançant mànegues, en aquest cas seran penjades a una 

altura sobre el paviment entorn dels 2m., per a evitar accidents per agressió a les mànegues 

per ús arran de terra.  

*El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de 

subministrament provisional d'aigua a les plantes. 

*Les mànegues d’allargaderes.  

 

a) Si són per a curts períodes de temps, podran dur-se esteses pel sòl, però acostades als 

paràmetres verticals.  

 

b) S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants 

termorretràctils, amb protecció mínima contra dolls d'aigua (protecció recomanable IP. 447).  

 

C)Normes de prevenció tipus per als interruptors.  

 

*S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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*Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta amb 

pany de seguretat.  

*Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de -

perill, electricitat- .  

*Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de -peus drets- 

estables.  

 

D)Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics.  

 

*Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), 

segons norma UNE-20324.  

*Malgrat ésser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant 

visseres eficaces com a protecció addicional.  

*Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.  

*Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de -perill, electricitat- .  

*Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a -peus 

drets- ferms.  

*Posseiran tomes de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, en 

nombre determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable IP. 447).  

*Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d’enclavament elèctric d'obertura.  

 

I)Normes de prevenció tipus per a les tomes d'energia.  

 

*Les tomes de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permeti deixar-les 

sense tensió quan no hagin de ser utilitzades.  

*Les tomes de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant 

clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui 

possible, amb enclavament.  

*Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-

eina.  

*La tensió sempre estarà en la clavilla -femella-, mai en la -mascle-, per a evitar els contactes 

elèctrics directes.  

*Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ocupació d'útils especials o estaran 

incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d'inaccessibilitat.  
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F)Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits.  

 

*La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plànols com 

necessaris: El seu càlcul s'ha efectuat sempre minorant amb la finalitat de que actuïn dintre 

del marge de seguretat; és a dir, abans que el conductor al que protegeixen, arribi a la 

càrrega màxima admissible.  

*Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línies de toma de corrent dels 

quadres de distribució, així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-

eina de funcionament elèctric.  

*Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 

magnetotèrmics.  

*Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials.  

*Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:  

300 Dt..- (segons R.I.B.T.) - Alimentació a la maquinària.  

30 Dt..- (segons R.I.B.T.) - Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat.  

30 Dt..- Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil.  

* L'enllumenat portàtil s'alimentarà a 24 v. mitjançant transformadors de seguretat, 

preferentment amb separació de circuits.  

 

G)Normes de prevenció tipus per a les preses de terra.  

 

*La xarxa general de terra deurà ajustar-se a les especificacions detallades en la Instrucció 

MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com tots aquells 

aspectes especificats en la Instrucció BT.023 mitjançant els quals pugui millorar-se la 

instal·lació.  

*En cas d'haver de disposar d'un transformador en l'obra, serà dotat d'una toma de terra 

ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica 

subministradora en la zona.  

*Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.  

*El neutre de la instal·lació estarà posat a terra.  

*La toma de terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica o placa a situar al 

costat del quadre general, des del qual es distribuirà a la totalitat dels receptors de la 

instal·lació.  
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Quan la toma general de terra definitiva dels edificis es trobi realitzada, serà aquesta la qual 

s'utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra.  

 

*El fil de toma de terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. Es 

prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres usos. Únicament podrà utilitzar-se conductor o 

cable de coure nu de 95mm² de secció com a mínim en els trams enterrats horitzontalment i 

que seran considerats com elèctrode artificial de la instal·lació.  

*La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació.  

*Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats 

mitjançant transformador de separació de circuits, mancaran de conductor de protecció, a fi 

d'evitar la seva referenciació a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es 

connectaran degudament a la xarxa general de terra.  

*Les tomes de terra estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i 

eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.  

*La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o 

conductor) aigua de forma periòdica.  

*El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una arqueta 

practicable.  

 

H)Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 

*Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra 

mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d'enllumenat portàtils, 

excepte els utilitzats amb petites tensions, seran de tipus protegit contra els dolls d'aigua 

(Grau de protecció recomanable IP.447).  

*L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en les Ordenances de 

Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

*La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors situats sobre -peus drets- ferms.  

*L'energia elèctrica que degui subministrar-se als llums portàtils per a la il·luminació de talls 

entollats, (o humits), se servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de 

circuits que la redueixi a 24 volts.  

*La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., amidats des de la 

superfície de suport dels operaris en el lloc de treball.  
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*La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de 

disminuir ombres.  

*Les zones de passada de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscs.  

 

I)Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació 

elèctrica provisional d'obra.  

 

*El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en possessió 

de carnet professional corresponent.  

*Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i especialment, en el moment en el 

qual es detecti una fallada, moment en el qual la hi declararà -fora de servei- mitjançant 

desconnexió elèctrica i el pengi del rètol corresponent en el quadre de govern.  

*La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.  

*Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una reparació es 

desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol 

visible, en el qual es llegeixi: - NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT EN LA XARXA- .  

*L'ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l'efectuaran els 

electricistes.  

• Normes o mesures de protecció tipus. 

*Els quadres elèctrics de distribució, se situaran sempre en llocs de fàcil accés.  

*Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons 

de l'excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents).  

*Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb visseres contra 

la pluja.  

*Els pals provisionals dels quals penjar les mànegues elèctriques no se situaran a menys de 

2 m. (com norma general), de la vora de l'excavació, carretera i assimilables.  

*El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la 

rampa d'accés, per a vehicles o per al personal, (mai al costat d'escales de mà).  

*Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, 

(o de clau) en servei.  

*No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar 

-cartutxos fusibles normalitzats- adequats a cada cas, segons s'especifica en plànols.  
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8. Fases d’execució de l’obra 

8.1. Moviment de terres 

A) Riscos més comuns:  
 
*Desplom de terres.  
*Lliscament de la coronació dels talussos.  
*Desplom de terres per filtracions.  
*Desplom de terres per sobrecàrrega de les vores de coronació de talussos.  
*Despreniment de terres per alteració del tall per exposició a la intempèrie durant llarg temps.  
*Despreniment de terres per aflorament del nivell freàtic.  
*Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de 
terres, (pales i camions).  
*Caiguda de persones, vehicles, maquinària o objectes des de la vora de coronació de 
l'excavació.  
*Caiguda de persones al mateix nivell.  
*Uns altres.  
 
B) Normes o mesures preventives.  
 
En cas de presència d'aigua en l'obra (alt nivell freàtic, fortes pluges, inundacions per 
trencament de conduccions), es procedirà immediatament a la seva acovardeixi, en 
prevenció d'alteracions del terreny que repercuteixin en l'estabilitat dels talussos.  
 
El front d'avanç i talussos laterals del buidatge, seran revisats pel capatàs, (Encarregat o 
Servei de Prevenció), abans de reprendre les tasques interrompudes per qualsevol causa, 
amb la finalitat de detectar les alteracions del terreny que denotin risc de despreniment.  
 
Se senyalitzarà mitjançant una línia (en guix, calç, etc.) la distància de seguretat mínima 
d'aproximació, 2 m., a la vora del buidatge, (com norma general).  
 
La coronació de talussos del buidatge a les quals deuen accedir les persones, es protegiran 
mitjançant una barana de 90 cm. d'altura, formada per passamans, llistó intermedi i rodapeu, 
situada a 2 metres com a mínim de la vora de coronació del talús.  
 
Es prohibeix realitzar qualsevol treball al peu de talussos inestables.  
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S'inspeccionaran abans de la represa de treballs interromputs per qualsevol causa el bon 
comportament de les entibacions, comunicant qualsevol anomalia a la Direcció de l'Obra 
després d'haver paralitzat els treballs subjectes al risc detectat.  
 
S'instal·larà una barrera de seguretat (tanca, barana, vorera, etc.) de protecció de l'accés per 
als vianants al fons del buidatge, de separació de la superfície dedicada al trànsit de 
maquinària i vehicles.  
 
Es prohibeix romandre (o treballar) en l'entorn del radi d'acció del braç d'una màquina per al 
moviment de terres.  
 
Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d'un front d'excavació recentment obert, abans 
d'haver procedit a la seva sanejament, (entibat, etc.).  
 
Les maniobres de càrrega a cullera de camions, seran dirigides pel capatàs, (Encarregat o 
Servei de Prevenció).  
 
Es prohibeix la circulació interna de vehicles a una distància mínima d'aproximació de la vora 
de coronació del buidatge de, 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m. per als pesats.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Roba de treball.  
*Casc de polietilè (ho utilitzaran, a part del personal a peu, els maquinistes i camioners, que 
desitgin o deguin abandonar les corresponents cabines de conducció).  
*Botes de seguretat.  
*Botes de goma (o P.V.C.) de seguretat.  
*Vestits impermeables per a ambients plujosos.  
*Guants de cuir, goma o P.V.C. 

8.2. Fonamentació 

A)Riscos detectats més comuns.  
 
*Desplomi de terres.  
*Lliscament de la coronació dels pous de fonamentació.  
*Caiguda de persones des de la vora dels pous.  
*Dermatosis per contacte amb el formigó.  
*Lesions per ferides punxants en mans i peus.  
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*Electrocució.  
 
B)Normes i mesures preventives tipus.  
 
*No s'apilaran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous de 
fonamentació.  
*Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior dels pous per a no realitzar 
les operacions de lligat en el seu interior.  
*Els vibradors elèctrics estaran connectats a terra.  
*Per a les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la fonamentació 
s'establiran plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es 
disposaran perpendicularment a l'eix de la rasa o sabata.  
 
C)Peces de protecció personal recomanables per al tema de treballs de manipulació de 
formigons en fonamentació.  
 

*Casc de polietilè.  
*Guants de cuir i de goma.  
*Botes de seguretat.  
*Botes de goma o P.V.C. de seguretat.  
*Ulleres de seguretat.  
*Roba de treball.  
*Vestits impermeables per a temps plujós.  
 

8.3. Estructura metàl·lica 

La maquinària a emprar en els treballs d'estructura seran les plomes, formigonera, 
vibradores d'agulla i serra circular de taula.  
 
1) Treballs amb ferralla. Manipulació i posada en obra.  
 
A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d'acer.  
*Aixafades durant les operacions de càrregues i descàrrega de paquets de ferralla.  
*Ensopegades i torcedures al caminar sobre les armadures.  
*Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d'acer durant l'estiratge o doblegat.  
*Sobreesforços.  
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*Caigudes al mateix nivell (entre plantes, escales, etc.).  
*Caigudes a distint nivell.  
*Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*S'habilitarà en obra un espai dedicat a l'apilament classificat dels rodons de ferralla pròxim al 
lloc de muntatge d'armadures. 
*Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre durments de fusta.  
*El transport aeri de paquets plomes s'executarà suspenent la càrrega de dos punts separats 
mitjançant eslingues.  
*La ferralla muntada (pilars, graelles, etc.) s'emmagatzemarà en els llocs designats a aquest 
efecte separat del lloc de muntatge, assenyalats en els plànols.  
*Els desaprofitaments o retallades de ferro i acer, es recolliran apilant-se per a la seva 
posterior càrregues i transport a l'abocador.  
*S'efectuarà un escombrat periòdic de puntes, filferros i retallades de ferralla entorn del banc 
(o bancs, borriquetes, etc.) de treball.  
*Queda prohibit el transport de pilars en posició vertical. Es transportaran suspesos de dos 
punts mitjançant eslingues fins a arribar pròxims al lloc d'ubicació, dipositant-se en el sòl. 
Només es permetrà el transport vertical per a la ubicació exacta -in situ- .  
*Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal·lades 
les xarxes o baranes de protecció.  
*S'evitarà en tant que sigui possible caminar pels fondillos dels encofrats de jàsseres, (o 
bigues).  
*S'instal·laran -camins de tres taulons d'amplària- (60 cm. com a mínim) que permetin la 
circulació sobre forjats en fase d'armat de negatius (o estesa de graelles de repartiment).  
*Les maniobres d'ubicació -in situ- de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 
homes; dos, guiaran mitjançant sogues en dues adreces la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d'aplomat.  
 
C)Peces de protecció personal recomanades.  
 
*Casc de polietilè. 
*Guants de cuir.  
*Botes de seguretat.  
*Botes de goma o de P.V.C. de seguretat.  
*Roba de treball.  
*Cinturó porta-eines.  
*Cinturó de seguretat (Classe A o C).  
*Vestits per a temps plujós.  
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2)Treballs de manipulació del formigó.  
 
A)Riscos detectables més comuns.  
 
*Caiguda de persones al mateix nivell.  
*Caiguda de persones i/o objectes a distint nivell.  
*Caiguda de persones i/o objectes al buit.  
*Enfonsament d'encofrats.  
*Trencament o reventat d'encofrats.  
*Trepitjades sobre objectes punxents.  
*Trepitjades sobre superfícies de trànsit.  
*Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats.  
*Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments).  
*Atrapaments.  
*Electrocució. Contactes elèctrics.  
 
B)Normes o mesures preventives tipus d'aplicació durant l'abocament del formigó.  
 
a)Abocament mitjançant galleda.  
 
*Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la ploma que 
ho sustenta.  
*L'obertura de la galleda per a abocament s'executarà exclusivament per l’accionador de 
dosatge, per evitar accidents per –atorament- o -taps- .  
*Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la –rendeta- de 
recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total, del circuit. En cas de 
detenció de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a 
continuació la canonada.  
*Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a 
elements sòlids, apartant-se del lloc abans de iniciar-se el procés.  
*Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigona, emplenant el llibre de 
manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció facultativa. 

C) Peces de protecció personal recomanables per al tema de treballs de manipulació de 
formigons en fonamentació.  
 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.  
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*Casc de polietilè.  
*Guants impermeabilitzats i de cuir.  
*Botes de seguretat.  
*Botes de goma o P.V.C. de seguretat.  
*Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
*Roba de treball.  
*Vestits impermeables per a temps plujós. 

8.4. Cobertes 

A) Riscos destacables més comuns:  
 
*Caiguda de persones a distint nivell.  
*Caiguda de persones al mateix nivell.  
*Caiguda d'objectes a nivells inferiors.  
*Sobreesforços.  
*Cremades (segellats, imperabilitzacions en calent).  
*Cops o talls per maneig d'eines manuals.  
*Cops o talls per maneig de peces ceràmiques o de formigó.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus d'aplicació a la construcció de cobertes en general.  
 
*El personal encarregat de la construcció de la coberta serà coneixedor del sistema 
constructiu mes correcte a posar en pràctica, en prevenció dels riscos per imperícia.  
*El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es 
permeten caigudes sobre xarxa superior als 6 m. d'altura.  
*Es tendirà, unit a dues -punts forts- instal·lats en les limateses, un cable d'acer de seguretat 
en el qual ancorar el fiador del cinturó de seguretat, durant l'execució de les labors sobre els 
faldons de la coberta.  
*El risc de caiguda d'altura es controlarà mantenint les bastides metàl·liques donats suport de 
construcció del tancament. En la coronació dels mateixos, sota cota de ràfec, (o canaló), i 
sense deixar separació amb la façana, es disposarà una plataforma sòlida (taulons de fusta 
travats o de les peces especials metàl·liques per a forma plataformes de treball en bastides 
tubulars existents en el mercat), revallat d'una barana sòlida quallada, (taulers de T.P. 
reforçats), que sobrepassin en 1 m. la cota de límit del ràfec.  
*El risc de caiguda d'altura es controlarà construint la plataforma descrita en la mesura 
preventiva anterior sobre taulons volats contrapesats i allotjats en mechinals de la façana, no 
deixarà buits lliures entre la façana i la plataforma de treball.  
*L'accés als plànols inclinats s'executarà mitjançant escales de mà que sobrepassin en 1 m. 



Càlcul i disseny de l’estructura d’una nau industrial  Pàg 35 

 

l'altura a salvar.  
*La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant 
passarel·les emplintades inferiorment de tal forma que absorbint l'arracada quedin 
horitzontals.  
*Els panells s'hissaran mitjançant plataformes emplintades mitjançant el ganxo de la ploma.  
*Els bats, (o plataformes d'hissat), seran governats per a la seva recepció mitjançant caps, 
mai directament amb les mans, en prevenció de cops i de atrapaments.  
*Se suspendran els treballs sobre els faldons amb vents superiors als 60 Km/h., en prevenció 
del risc de caiguda de persones o objectes.  
*Els faldons es mantindran lliures d'objectes que puguin dificultar els treballs o els 
desplaçaments segurs.  
 
C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Botes de seguretat.  
*Botes de goma.  
*Guants de cuir impermeabilitzats.  
*Guants de goma o P.V.C  
*Cinturó de seguretat.  
*Roba de treball.  
*Vestits per a temps plujós. 

8.5. Tancaments 

A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Caigudes de persones al mateix nivell.  
*Caiguda de persones a distint nivell.  
*Caiguda d'objectes sobre les persones.  
*Cops contra objectes.  
*Corts pel maneig d'objectes i eines manuals.  
*Dermatosis per contactes amb el ciment.  
*Partícules en els ulls.  
*Talls per utilització de màquines-eina.  
*Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant rajoles, per exemple).  
*Sobreesforços.  
*Electrocució.  
*Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport.  
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*Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (borriquetes, escales, bastides, etc.).  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes.  
*Els buits d'una vertical, (baixant per exemple), seran destapats per a l'aplomat corresponent, 
conclòs el qual, es començarà el tancament definitiu del buit, en prevenció dels riscos per 
absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl.  
*Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase 
d'estructura, reposant-se les proteccions deteriorades.  
*Totes les zones en les quals calgui treballar estaran suficientment il·luminades.  
*Les zones de treball seran netejades d'enderroc (rebles de rajola) periòdicament, per a 
evitar les acumulacions innecessàries.  
*Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en 
prevenció del risc de caiguda al buit.  
*El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els feixos (o embolcall de P.V.C.) 
amb les quals ho subministri el fabricant, per a evitar els riscos per vessament de la càrrega.  
*La rajola solta s'hissarà apilat ordenadament en l'interior de plataformes d'hissar 
emplintades, vigilant que no puguin caure les peces per desplomi durant el transport.  
*La ceràmica paletitzada transportada amb ploma, es governarà mitjançant caps amarrats a 
la base de la plataforma d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, 
atrapamento o caigudes al buit per pèndol de la càrrega.  
*Es prohibeix concentrar les càrregues de rajoles sobre obertures. L'apilament de palets, es 
realitzarà pròxim a cada pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de 
menor resistència.  
*Els enderrocs i rebles s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a 
aquest efecte, per a evitar el risc de trepitjades sobre materials, situant-se aquelles segons 
plànol.  
* Es prohibeix llançar rebles directament per les obertures de façanes, o buits interiors.  
*Es prohibeix treballar al costat dels paràmetres recent aixecats abans de transcorregudes 
48 hores. Si existeix un règim de vents forts incidint sobre ells, poden esfondrar-se sobre el 
personal.  
*Es prohibeix l'ús de borriquetas en balconades, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha 
procedit a instal·lar una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus 
drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels plànols.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Guants de P.V.C. o de goma.  
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*Guants de cuir.  
*Botes de seguretat.  
*Cinturó de seguretat, Classes A i C  
*Botes de goma amb puntera reforçada.  
*Roba de treball.  
*Vestits per a temps plujós. 

8.6. Xarxa de sanejament i pluvials 

A)Riscos detectables més comuns.  
 
*Caiguda de persones al mateix nivell.  
*Caiguda de persones a distint nivell.  
*Cops i talls per l'ús d'eines manuals.  
*Sobreesforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple).  
*Dermatitis per contactes amb el ciment.  
 
B)Normes o mesures preventives tipus.  
 
*El sanejament, la xarxa de pluvials i les seves escomeses a la xarxa general s'executarà 
segons els plànols del projecte objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.  
*Els tubs per a les conduccions s'apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
durments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes es llisquin o rodin.  
 
C)Mesures de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Guants de cuir.  
*Guants de goma (o de P.V.C.).  
*Botes de seguretat.  
*Botes de goma (o de P.V.C.) de seguretat.  
*Roba de treball.  
*Equip d'il·luminació autònoma.  
*Equip de respiració autònoma, o semiautònoma.  
*Cinturó de seguretat, classes A, B, o C.  
*Manguitos i polaines de cuir.  
*Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
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8.7. Instal·lacions 

8.7.1. Muntatge de la instal·lació elèctrica 

A)Riscos detectables durant la instal·lació.  
 
*Caiguda de persones al mateix nivell.  
*Caiguda de persones a distint nivell.  
*Corts per maneig d'eines manuals.  
*Corts per maneig de les guies i conductors.  
*Cops per eines manuals.  
 
A.1.Riscos detectables durant les proves de connexionat i posada en servei de la 
instal·lacions més comuns.  
 
*Electrocució o cremades per la dolenta protecció de quadres elèctrics.  
*Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies.  
*Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament.  
*Electrocució o cremades per ponteig dels mecanismes de protecció(disjuntors diferencials, 
etc.).  
*Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle-femella.  
 
B)Normes o mesures preventives tipus.  
 
*En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'acurarà l'ordre i la neteja de l'obra, per 
a evitar els riscos de trepitjades o ensopecs.  
*La il·luminació en els talls no serà inferior als 100 lux, amidats a 2 m. del sòl.  
*La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant –portalàmpares estancs amb mànec 
aïllant-, i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts.  
*Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense 
la utilització de les clavilles mascle-femella.  
*Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus –tisores-, dotades amb sabates antilliscants i 
cadena limitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies 
insegures i estretes.  
*Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de borriquetes, per a 
evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.  
*Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre 
borriquetes, en llocs amb el risc de caiguda des d'altura durant els treballs d'electricitat, si 
abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.  
*Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
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normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica.  
*Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de 
l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents.  
*Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de 
les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics 
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
*Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar 
l'existència real en la sala, de la banqueta de maniobres, extintors de pols química sec i 
farmaciola, i que els operaris es troben vestits amb les peces de protecció personal. Una 
vegada comprovats aquests punts, es procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei.  
 
C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè, per a utilitzar durant els desplaçaments per l'obra i en llocs amb el risc de 
caiguda d'objectes o de cops.  
*Botes aïllants d'electricitat (connexions).  
*Botes de seguretat.  
*Guants aïllants.  
*Roba de treball.  
*Cinturó de seguretat.  
*Banqueta de maniobra.  
*Catifa aïllant.  
*Comprobadors de tensió.  
*Eines aïllants. 

8.7.2. Instal·lacions de fontaneria i aparells sanitaris 

A)Riscos detectables més comuns.  
 
*Caigudes al mateix nivell.  
*Caigudes a distint nivell.  
*Talls en les mans per objectes i eines.  
*Atrapaments entre peces pesades.  
*Els inherents a l'ús de la soldadura autògena.  
*Trepitjades sobre objectes punxants o materials.  
*Cremades.  
*Sobreesforços.  
 
B)Normes o mesures preventives tipus.  
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*Es mantindran nets de rebles i retallades els llocs de treball. Es netejaran conforme 
s'avanci, apilant l'enderroc per al seu abocament per les trompes, per a evitar el risc de 
trepitjades sobre objectes.  
*La il·luminació dels talls de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux amidats a una altura sobre 
el nivell del paviment, entorn dels 2 m.  
*La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant -mecanismes estancs de 
seguretat- amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.  
*Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.  
*Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.  
*Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació 
d'incendis.  
 
C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè per als desplaçaments per l'obra.  
*Guants de cuir.  
*Botes de seguretat.  
*Roba de treball. 
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9. Mitjans auxiliars 

9.1. Bastides en general 

A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Caigudes a distint nivell (a l'entrar o sortir).  
*Caigudes al mateix nivell.  
*Desplom de la bastida.  
*Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eina, materials).  
*Cops per objectes o eines.  
*Atrapaments. 
 
B)Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Les bastides sempre s’arriostraran per a evitar els moviments indesitjables que poden fer 
perdre l'equilibri als treballadors.  
*Abans de pujar-se a una plataforma andamiada deurà revisar-se tota la seva estructura per 
a evitar les situacions inestables.  
*Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es donaran suport sobre taulons 
de repartiment de càrregues.  
*Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, se suplementaran mitjançant 
tacs o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al durment de repartiment.  
*Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària i estaran fermament 
ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.  
*Les plataformes de treball, independentment de l'altura, posseiran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i rodapeus.  
*Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la 
realització dels treballs.  
*Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 
aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal forma, que puguin 
apreciar-se els defectes per ús i el seu cant serà de 7 cm. com a mínim.  
*Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden 
caure sobre les persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles.  
*Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. L'enderroc es recollirà i es 
descarregarà de planta en planta, o bé es vessarà a través de trompes.  
*Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les 
bastides.  



Pàg. 42  Annex F 

 

*La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 
30 cm. en prevenció de caigudes.  
*Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per a evitar els 
accidents per caiguda.  
*Es prohibeix -saltar- de la plataforma andamiada a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà 
mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte.  
*Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel capatàs, Encarregat o Servei de Prevenció, 
abans de l'inici dels treballs, per a prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.  
*Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran 
immediatament per a la seva reparació (o substitució).  
*Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que degui treballar sobre les 
bastides d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, 
trastorns cardíacs, etc.), que puguin patir i provocar accidents a l'operari. Els resultats dels 
reconeixements es presentaran al Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obra.  
 
C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Botes de seguretat (segons casos).  
*Calçat antilliscant (segons cas).  
*Cinturó de seguretat classes A i C.  
*Roba de treball.  
*Vestits per a ambients plujosos. 
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10. Maquinària d’obra 

10.1. Maquinària en general 

A)Riscos detectables més comuns.  
 
*Bolcades.  
*Enfonsaments.  
*Xocs.  
*Formació d'atmosferes agressives o molestes.  
*Soroll.  
*Explosió i incendis.  
*Atropellaments.  
*Caigudes a qualsevol nivell.  
*Atrapaments.  
*Talls.  
*Cops i projeccions.  
*Contactes amb l'energia elèctrica.  
*Els inherents al propi lloc d'utilització.  
*Els inherents al propi treball a executar.  
 
B)Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de carcasses 
protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.).  
*Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte 
directe amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb 
deterioracions importants d'aquestes.  
*Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina accionada 
mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament.  
*Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 
coberts per carcasses protectores antiatrapaments.  
*Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la 
seva reparació.  
*Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d'avís amb la 
llegenda: -MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR-.  
*Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajustament i arranjament de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació.  
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*Amb precaució addicional per a evitar la posada en servei de màquines avariades o de 
funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors, o si escau, s'extrauran els fusibles 
elèctrics.  
*La mateixa persona que instal·li el rètol d'avís de -MÀQUINA AVARIADA-, serà 
l'encarregada de retirar-lo, en prevenció de connexions o posades en servei fora de control.  
*Solament el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada màquina 
o màquina-eina. 

*Les màquines que no siguin de sustentació manual es donaran suport sempre sobre 
elements anivellats i ferms.  
*L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en directriu 
vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades.  
*Els ganxos de pengi dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de 
descens.  
*Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, amb la finalitat d'evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega.  
*Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega, se supliran mitjançant operaris que 
utilitzant senyals preacordades supleixin la visió del citat treballador.  
*Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones sota la trajectòria de càrregues 
suspeses.  
*Els aparells d'hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, carrega punta gir per interferència.  
*Els cables d'hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de càrregues 
en aquesta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats per als quals els hi 
instal·la.  
*La substitució de cables deteriorats s'efectuarà mitjançant mà d'obra especialitzada, seguint 
les instruccions del fabricant.  
*Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forros guardacaps 
metàl·lics, per a evitar deformacions i cissalladures.  
*Els cables empleats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s'inspeccionaran com a mínim una vegada a la setmana pel servei de Prevenció, que prèvia 
comunicació al Cap d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que tinguin més del 10% de fils 
trencats.  
*Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de -biulo de 
seguretat-.  
*Es prohibeix en aquesta obra, la utilització d'enganxaments artesanals construïts a força de 
rodons doblegats.  
*Tots els aparells d'hissat de càrregues duran impresa la càrrega màxima que poden 
suportar.  
*Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, donats suport segons les normes 



Càlcul i disseny de l’estructura d’una nau industrial  Pàg 45 

 

del fabricant.  
*Es prohibeix en aquesta obra, l'hissat o transport de persones en l'interior de gàbies, bats, 
cubilots i assimilables.  
*Totes les màquines amb alimentació a força d'energia elèctrica, estaran dotades de presa 
de terra.  
*Setmanalment, pel servei de Prevenció, es revisaran el bon estat dels cables contravents 
existents en l'obra, adonant d'això al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 
d'obra.  
*Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota 
règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel fabricant de la màquina.  
 

C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Roba de treball.  
*Botes de seguretat.  
*Guants de cuir.  
*Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

10.2. Maquinària per al moviment de terres en general 

A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Bolcada.  
*Atropellament.  
*Atrapament.  
*Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.).  
*Vibracions.  
*Soroll.  
*Pols ambiental.  
*Caigudes al pujar o baixar de la màquina.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de 
fars de marxa cap a avant i de reculada, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat 
antibolcada i antiimpactes i un extintor.  
*Les màquines per al moviment de terres a utilitzar en aquesta obra, seran inspeccionades 
diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, adreça, 



Pàg. 46  Annex F 

 

llums, botzina reculada, transmissors, cadenes i pneumàtics.  
*Es prohibeix treballar o romandre dintre del ràdio d'acció de la maquinària de moviment de 
terres, per a evitar els riscos per atropellament.  
*Es prohibeix en aquesta obra, el transport de persones sobre les màquines per al moviment 
de terres, per a evitar els riscos de caigudes o d'atropellaments.  
*Es prohibeixen les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en 
marxa, en prevenció de riscos innecessaris.  
*S'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de 
talussos o terraplens, als quals deu aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de 
terres, per a evitar els riscos per caiguda de la màquina.  
*Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 
normalitzats de tràfic.  
*Es prohibeix en aquesta obra la realització de replantejos o de mesuraments en les zones 
on estan operant les màquines per al moviment de terres. Abans de conducta a les tasques 
enunciades, caldrà parar la maquinària, o allunyar-la a altres talls.  
*Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació.  
 

C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).  
*Ulleres de seguretat.  
*Guants de cuir.  
*Roba de treball.  
*Vestits per a temps plujós.  
*Botes de seguretat.  
*Protectors auditius.  
*Botes de goma o de P.V.C.  
*Cinturó elàstic antivibratori. 

10.3. Pala carregadora 

A)Riscos detectables més comuns.  
 
*Atropellament.  
*Bolcada de la màquina.  
*Xoc contra altres vehicles.  
*Cremades (treballs de manteniment).  
*Atrapaments.  
*Caiguda de persones des de la màquina.  
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*Cops.  
*Soroll propi i de conjunt.  
*Vibracions.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar blandons i embarraments 
excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària.  
*No s'admetran en aquesta obra màquines que no vengen amb la protecció de cabina 
antibolcada o pòrtic de seguretat.  
*Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.  
*Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar 
en el sòl.  
*La cullera durant els transports de terres, romandran el més baixa possible per a poder 
desplaçar-se, amb la màxima estabilitat.  
*Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes 
curtes.  
*La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.  
*Es prohibeix transportar persones en l'interior de la cullera.  
*Es prohibeix hissar persones per a accedir a treballs puntuals la cullera.  
*Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 
revisions al dia.  
*Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de reculada.  
*Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea 
d'operació de la pala.  
*Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin en 
l'interior de pous o rases pròxims al lloc d'excavació.  
*Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa 
preventiva, abans de l'inici dels treballs.  
 
Normes d'actuació preventiva per als maquinistes.  
 
-Per a pujar o baixar de la màquina, utilitzi els esglaons i agafadors amatents per a tal funció, 
evitarà lesions per caiguda.  
-No pugi utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda.  
-Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues mans; és més 
segur.  
-No salti mai directament al sòl, si no és per perill imminent per a vostè.  
-No tracti de realitzar -ajustaments- amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament, pot sofrir lesions.  
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-No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden provocar 
accidents, o lesionar-se.  
-No treballi amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria. Repari-la primer, després 
reiniciï el treball.  
-Per a evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la 
màquina; a continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti.  
-No alliberi els frens de la màquina en posició de desocupada, si abans no ha instal·lat els 
tacs d'immobilització en les rodes.  
-Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de 
la màquina.  
 

C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Ulleres antiprojeccions.  
*Casc de polietilè (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).  
*Roba de treball.  
*Guants de cuir.  
*Guants de goma o de P.V.C.  
*Cinturó elàstic antivibratori.  
*Calçat antilliscant.  
*Botes impermeables (terreny enfangat). 

10.4. Retroexcavadora 

A)Riscos detectables més comuns.  
 
*Atropellament.  
*Bolcada de la màquina.  
*Xoc contra altres vehicles.  
*Cremades (treballs de manteniment).  
*Atrapaments.  
*Caiguda de persones des de la màquina.  
*Cops.  
*Soroll propi i de conjunt.  
*Vibracions.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar blandons i embarrats 
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excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària.  
*No s'admetran en aquesta obra màquines que no vengen amb la protecció de cabina 
antibolcada o pòrtic de seguretat.  
*Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.  
*Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar 
en el sòl.  
*La cullera durant els transports de terres, romandran el més baixa possible per a poder 
desplaçar-se, amb la màxima estabilitat.  
*Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes 
curtes.  
*La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.  
*Es prohibeix transportar persones en l'interior de la cullera.  
*Es prohibeix hissar persones per a accedir a treballs puntuals la cullera.  
*Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 
revisions al dia.  
*Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de reculada.  
*Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea 
d'operació de la pala.  
*Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin en 
l'interior de pous o rases pròxims al lloc d'excavació.  
*Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa 
preventiva, abans de l'inici dels treballs.  
 
Normes d'actuació preventiva per als maquinistes.  
 
-Per a pujar o baixar de la màquina, utilitzi els esglaons i agafadors amatents per a tal funció, 
evitarà lesions per caiguda.  
-No pugi utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda.  
-Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues mans; és més 
segur.  
-No salti mai directament al sòl, si no és per perill imminent per a vostè.  
-No tracti de realitzar -ajustaments- amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament, pot sofrir lesions.  
-No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden provocar 
accidents, o lesionar-se.  
-No treballi amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria. Repari-la primer, després 
reiniciï el treball.  
-Per a evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la 
màquina; a continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti.  
-No alliberi els frens de la màquina en posició de desocupada, si abans no ha instal·lat els 
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tacs d'immobilització en les rodes.  
-Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de 
la màquina.  
 

C)Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Ulleres antiprojeccions.  
*Casc de polietilè (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).  
*Roba de treball.  
*Guants de cuir.  
*Guants de goma o de P.V.C.  
*Cinturó elàstic antivibratori.  
*Calçat antilliscant.  
*Botes impermeables (terreny enfangat). 

10.5. Camió basculant 

A)Riscos detectables més comuns.  
 
*Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.).  
*Xocs contra altres vehicles.  
*Bolcada del camió.  
*Caiguda (al pujar o baixar de la caixa).  
*Atrapament (obertura o tancament de la caixa).  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Els camions dedicats al transport de terres en obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació.  
*La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans 
d'emprendre la marxa.  
*Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un 
membre de l'obra.  
*Si per qualsevol circumstància hagués de parar en la rampa el vehicle quedarà frenat i 
calçat amb topalls. 

*Es prohibeix expressament carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada 
pel fabricant, per a prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la 
cabina durant la càrrega.  
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C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè (a l'abandonar la cabina del camió i transitar per l'obra).  
*Roba de treball.  
*Calçat de seguretat. 

10.6. Dumper 

Aquest vehicle sol utilitzar-se per a la realització de transports de poc volum (masses, 
enderrocs, terres). És una màquina versàtil i ràpida.  
 
Prendre precaucions, perquè el conductor estigui proveït de permís de conduir classe B com 
a mínim, encara que no degui transitar per la via pública. És més segur.  
 
A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Bolcada de la màquina durant l'abocament.  
*Bolcada de la màquina en trànsit.  
*Atropellament de persones.  
*Xoc per falta de visibilitat.  
*Caiguda de persones transportades.  
*Cops amb la manovella d'engegada.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Amb el vehicle carregat deuen baixar-se les rampes d'esquena a la marxa, a poc a poc i 
evitant frenades brusques.  
*Es prohibirà circular per arracades o rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% 
en terrenys secs.  
*Establir unes vies de circulació còmodes i lliures d'obstacles senyalitzant les zones 
perilloses.  
*En les rampes per les quals circulin aquests vehicles existirà almenys un espai lliure de 70 
cm. sobre les parts més sortints dels mateixos.  
*Quan es deixi estacionat el vehicle es pararà el motor i s'accionarà el fre de mà. Si està en 
arracada, a més es calçaran les rodes.  
*En l'abocament de terres, o altre material, al costat de rases i talusos deurà col·locar-se un 
topall que impedeixi l'avanç del dumper més enllà d'una distància prudencial a la vora del 
desnivell, tenint en compte l'angle natural del talús. Si la descàrrega és lateral, aquest topall 
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es perllongarà en l'extrem més pròxim al sentit de circulació.  
*En l'engegada, la manovella deu agafar-se col·locant el polze del mateix costat que els 
altres dits.  
*La manovella tindrà la longitud adequada per a evitar copejar parts pròximes a ella. Deuen 
retirar-se del vehicle, quan es deixi estacionat, els elements necessaris que impedeixin la 
seva arrencada, en prevenció que qualsevol altra persona no autoritzat pugui utilitzar-lo.  
*Es revisarà la càrrega abans d'iniciar la marxa observant la seva correcta disposició i que no 
provoqui desequilibri en l'estabilitat del dumper.  
*Les càrregues seran apropiades al tipus de volquet disponible i mai dificultaran la visió del 
conductor.  
*En previsió d'accidents, es prohibeix el transport de peces (puntals, taulons i similars) que 
sobresurtin lateralment del cubilet del dumper.  
*Es prohibeix expressament en aquesta obra, conduir els dumpers a velocitats superiors als 
20 Km. per hora.  
*Els conductors de dumpers d'aquesta obra estaran en possessió del carnet de classe B, per 
a poder ser autoritzats a la seva conducció.  
*El conductor del dumper no deu permetre el transport de passatgers sobre el mateix, estarà 
directament autoritzat per personal responsable per a la seva utilització i deurà complir les 
normes de circulació establertes en el recinte de l'obra i, en general, s'atindrà al Codi de 
Circulació.  
*En cas de qualsevol anomalia observada en el seu maneig es posarà en coneixement del 
seu immediat superior, amb la finalitat de que es prenguin les mesures necessàries per a 
subsanar aquesta anomalia.  
*Mai es pararà el motor emprant la palanca del descompressor.  
*La revisió general del vehicle i el seu manteniment deuen seguir les instruccions marcades 
pel fabricant. És aconsellable l'existència d'una manual de manteniment preventiu en el qual 
s'indiquin les verificacions, lubricació i neteja a realitzar periòdicament en el vehicle.  
C) Peces de protecció personal recomanables.  
*Casc de polietilè.  
*Roba de treball.  
*Cinturó elàstic antivibratori.  
*Botes de seguretat.  
*Botes de seguretat impermeables (zones enfangades).  
*Vestits per a temps plujós. 

10.7. Formigonera elèctrica 

A) Riscos detectables més freqüents.  
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*Atrapaments (taujanes, engranatges, etc.)  
*Contactes amb l'energia elèctrica.  
*Sobreesforços.  
*Cops per elements mòbils.  
*Pols ambiental.  
*Soroll ambiental.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Les formigoneres se situaran en els llocs ressenyats per a tal efecte.  
*Les formigoneres a utilitzar en aquesta obra, tindran protegits mitjançant una carcassa 
metàl·lica els òrgans de transmissió -corretges, corona i engranatges-, per a evitar els riscos 
d’atrapament.  
*Les carcasses i altres parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a terra.  
*La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera serà d'accionament estanc, en 
prevenció del risc elèctric.  
*Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica de la formigonera, per a previsió del risc elèctric i de atrapaments.  
*Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Ulleres de seguretat antipols (antiesquitades de pastes).  
*Roba de treball.  
*Guants de goma o P.V.C.  
*Botes de seguretat de goma o de P.V.C.  
*Vestits impermeables.  
*Mascareta amb filtre mecànic recanviable. 

10.8. Serra circular de taula 

Es tracta d'una màquina versàtil i de gran utilitat en obra, amb alt risc d'accident, que sol 
utilitzar qualsevol que la necessiti.  
 
A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Talls.  
*Cops per objectes.  
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*Atrapaments.  
*Projecció de partícules.  
*Emissió de pols.  
*Contacte amb l'energia elèctrica.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Les serres circulars en aquesta obra, no se situaran a distàncies inferiors a tres metres, 
(com norma general) de la vora dels forjats amb l'excepció dels quals estiguin efectivament 
protegits (xarxes o baranes,etc.).  
*Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents 
elements de protecció:  
-Carcassa de cubrició del disc.  
-Ganivet divisor del cort.  
-Empenyador de la peça a tallar i guia.  
-Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles.  
-Interruptor d'estanc.  
-Presa de terra.  
*El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra, serà realitzat per personal 
especialitzat per a tal menester, en prevenció dels riscos per imperícia.  
*L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà 
mitjançant mànegues antihumitat, dotades de clavilles estances a través del quadre elèctric 
de distribució, per a evitar els riscos elèctrics.  
*Es prohibeix situar la serra circular sobre els llocs entollats, per a evitar els riscos de 
caigudes i els elèctrics.  
*En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per a tall 
de fusta o per a tall ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d'actuació. El justificant del 
vaig rebre, es lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra.  
 
Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc.  
 
-Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la connexió a terra, en 
cas afirmatiu, avisi al Servei de Prevenció.  
-Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-lo, avisi al Servei de 
Prevenció.  
-Utilitzi l’empenyador per a manejar la fusta; consideri que de no fer-lo pot perdre els dits de 
les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és perillosa.  
-No retiri la protecció del disc de cort. Estudiï la forma de tallar sense necessitat d'observar la 
–trisca-. L’empenyador durà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que vostè necessita. Si la 
fusta -no passa-, el ganivet divisor està malament muntat. Demani que l'hi ajustin.  
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-Si la màquina, sobtadament es deté, retiri's d'ella i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui 
reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions.  
-Comprovi l'estat del disc, substituint els quals estiguin fisurats o manquin d'alguna dent.  
-Per a evitar danys en els ulls, sol·liciti se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat antiprojecció 
de partícules i usi-les sempre, quan hagi de tallar.  
-Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi tallar. 
Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma descontrolada, provocant 
accidents seriosos.  
 
En el tall de peces ceràmiques:  
 
-Observi que el disc per a cort ceràmic no està fisurat. En aquest cas, sol·liciti al Servei de 
Prevenció que es canviï per altre nou.  
-Efectuï el cort si pot ser a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb 
una mascareta de filtre mecànic recanviable.  
-Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses.  
-Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
*Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable.  
*Roba de treball.  
*Botes de seguretat.  
*Guants de cuir (preferible molt ajustats).  
 
Per a talls en via humida s'utilitzarà:  
 
*Guants de goma o de P.V.C. (preferible molt ajustats).  
*Vestit impermeable.  
*Polaines impermeables.  
*Mandil impermeable.  
*Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 

10.9. Vibrador 

A) Riscos detectables més comuns.  
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*Descàrregues elèctriques.  
*Caigudes des d'altura durant el seu maneig.  
*Caigudes a distint nivell del vibrador.  
*Esquitxades de lletada en ulls i pell.  
*Vibracions.  
 
B) Normes preventives tipus.  
 
*Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables.  
*Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització.  
*El cable d'alimentació del vibrador deurà estar protegit, sobretot si discorre per zones de 
passada dels operaris.  
*Els vibradores deuran estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament.  
 
C) Proteccions personals recomanables.  
 
*Roba de treball.  
*Casc de polietilè.  
*Botes de goma.  
*Guants de seguretat.  
*Ulleres de protecció contra esquitxades. 

10.10. Soldadura elèctrica 

A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Caiguda des d'altura.  
*Caigudes al mateix nivell.  
*Atrapaments entre objectes.  
*Aixafada de mans per objectes pesats.  
*Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic.  
*Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics.  
*Cremades.  
*Contacte amb l'energia elèctrica.  
*Projecció de partícules.  
  
B) Normes o mesures preventives tipus.  
 
*En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades 
sobre objectes punxents.  
*Se suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en 
prevenció del risc elèctric.  
*Els portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manuntenció en 
material aïllant de l'electricitat.  
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*Es prohibeix expressament la utilització en aquesta obra de portaelectrodes deteriorats, 
en prevenció del risc elèctric.  
*El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques.  
*A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de 
mesures preventives; del vaig rebre s'adonarà a la Direcció facultativa o Prefectura 
d'Obra:  
 
Normes de prevenció d'accidents per als soldadors:  
 
-Les radiacions de l'arc voltaic amb pernicioses per a la seva salut. Protegeixi's amb l’elm 
de soldar o la pantalla de mà sempre que soldi.  

-No miri directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus en els 
ulls.  
 
-No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les espires de pellofa despresa, 
poden produir-li greus lesions en els ulls.  
 
-No toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir-li cremades serioses.  
 
-Soldi sempre en lloc bé ventilat, evitarà intoxicacions i asfíxia.  
 
-Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del 
seu lloc de treball. Els evitarà cremades fortuïtes.  
 
-No deixi la pinça directament en el sòl o sobre la perfileria. Dipositi-la sobre un portapinces 
evitarà accidents.  
 
-Demani que li indiquin com és el lloc més adequat per a tendir el cablejat del grup, evitarà 
ensopegades i caigudes.  
 
-Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la soldadura.  
 
-No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè -salti- el disjuntor 
diferencial. Avisi al Servei de Prevenció perquè es revisi l'avaria. Esperi que li reparin el grup 
o bé utilitzi altre.  
 
-Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de 
consideració (esmorzar o menjar, o desplaçament a altre lloc).  
 
-Comprovi abans de connectar-les al seu grup, que les mànegues elèctriques estan 
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empalmades mitjançant connexions estances d'intempèrie. Eviti les connexions directes 
protegides a força de cinta aïllant.  
 
-No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada 
seriosament. Sol·liciti les hi canviïn, evitarà accidents. Si deu empalmar les mànegues, 
protegeixi l'entroncament mitjançant –forros termorretràctils-.  
 
-Esculli l'elèctrode adequat per al cordó a executar.  
 
-Cerciori's que estiguin bé aïllades les pinces portaelectrodes i els borns de connexió.  
 
-Utilitzi aquelles peces de protecció personal que se li recomanin, encara que li semblin 
incòmodes o poc pràctiques. Consideri que només es pretén que vostè no sofreixi accidents.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè per a desplaçaments per l'obra.  
*Elm de soldador (casc + careta de protecció).  
*Pantalla de soldadura de sustentació manual.  
*Ulleres de seguretat per a protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l'ajudant).  
*Guants de cuir.  
*Botes de seguretat.  
*Roba de treball.  
*Manguitos de cuir.  
*Polaines de cuir.  
*Mandil de cuir.  
*Cinturó de seguretat classe A i C. 

10.11. Màquines-eina en general 

En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la 
utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: Trepants, roçadores, 
planejadores metàl·liques, serres, etc., d'una forma molt genèrica.  
 
A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Talls.  
*Cremades.  
*Cops.  
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*Projecció de fragments.  
*Caiguda d'objectes.  
*Contacte amb l'energia elèctrica.  
*Vibracions.  
*Soroll.  
*Uns altres.  
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus.  
 
*Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides elèctricament 
mitjançant doble aïllament.  
*Els motors elèctrics de les màquina-eines estaran protegits per la carcassa i resguards 
propis de cada aparell, per a evitar els riscos de atrapaments, o de contacte amb l'energia 
elèctrica.  
*Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor que 
suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent l'observació de la 
correcta transmissió motriu, impedeixi el atrapament dels operaris o dels objectes.  
-Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria es lliuraran al Servei de Prevenció per a 
la seva reparació.  
-Les màquines-eina amb capacitat de cort, tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions.  
-Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, 
tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., connectades a la xarxa de 
terres en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra.  
-En ambients humits l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble 
aïllament, es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V.  
-Es prohibeix l'ús de màquines-eines al personal no autoritzat per a evitar accidents per 
imperícia.  
-Es prohibeix deixar les eines elèctriques de cort o trepant, abandonades en el sòl, o en 
marxa encara que sigui amb moviment residual en evitació d'accidents.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Casc de polietilè.  
*Roba de treball.  
*Guants de seguretat.  
*Guants de goma o de P.V.C.  
*Botes de goma o P.V.C.  
*Botes de seguretat.  
*Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
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*Protectors auditius.  
*Mascareta filtrant.  
*Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 

10.12. Eines manuals 

A) Riscos detectables més comuns.  
 
*Cops en les mans i els peus.  
*Talls en les mans.  
*Projecció de partícules.  
*Caigudes al mateix nivell.  
*Caigudes a distint nivell.  
 
B)Normes o mesures preventives tipus.  
 
*Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.  
*Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les quals no es trobin en bon estat de 
conservació.  
*Es mantindran netes d'olis, grasses i altres substàncies lliscants.  
*Per a evitar caigudes, corts o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o prestatges 
adequats.  
*Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls.  
*Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin 
d'utilitzar.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables.  
 
*Cascos.  
*Botes de seguretat.  
*Guants de cuir o P.V.C.  
*Roba de treball.  
*Ulleres contra projecció de partícules.  
*Cinturons de seguretat. 
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11. Relació de riscos laborals que no poden ser 
eliminats 

No es pot eliminar el risc de caiguda a distint nivell en l'execució de forjats, la mesura 
preventiva deurà ser la col·locació de xarxes.  
 
En l'excavació de terres no està eliminat el risc de caigudes, sepultaments i allaus, per a 
evitar-los, es col·locaran entibacions en rases i fitacions en restants excavacions.  

 

 

 

 



Pàg. 62  Annex F 

 

12. Annex II del Reial Decret 1627/97 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la 
salut dels treballadors.  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l'entorn del lloc de treball.  
 
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o per als quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible.  
 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants per als quals la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.  
 
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  

5. Treballs que exposin a risc de ofegament per immersió.  
 
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis.  
 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaqüàtic.  
 
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.  
 
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.  
 
10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
 
CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS  
 
Criteris d'utilització dels mitjans de seguretat.  
 
Es contempla en aquest apartat la realització, en condicions de seguretat i salut, dels 
treballs d'entreteniment, conservació i manteniment, durant el procés d'explotació i de la 
vida útil de l'edifici objecte d'aquest estudi, eliminant els possibles riscos en els mateixos.  
 
La utilització dels mitjans de seguretat de l'edifici respondrà a les necessitats de cada 
moment sorgides durant l'execució de les precaucions, repassos, reparacions o activitats 
de manutenció que durant el procés d'explotació de l'edifici es portin a terme.  
 
Les previstes en aquest apartat i els següents són les idònies per a les actuals 
circumstàncies de l'edifici, i deuran adaptar-se en el futur a possibles modificacions o 
alteracions de l'immoble i a les noves tecnologies.  
 
Per tant el responsable, encarregat de la Propietat, de la programació periòdica 
d'aquestes activitats, en les seves previsions d'actuació ordenarà per a cada situació, 
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quan ho estimi necessari, l'ocupació d'aquests mitjans, prèvia la comprovació periòdica 
de la seva funcionalitat.  
 
Treballs en locals interiors.  
 
Treballs realitzats en:  
 
- Soterrani  
- Garatge  
- Planta d'habitatge  
- Escales  
- Altres locals d'interior  
 
A més de les mesures pròpies de seguretat en funció de l'activitat en l'interior del local 
realitzada, es preveurà amb caràcter general per a qualsevol cas:  
 
- Ventilació natural adequada per als treballs de manteniment.  
- S'acurarà l'ordre i la neteja, per a evitar els riscos de trepitjades o ensopecs.  
- La il·luminació no serà inferior als 100 lux, amidats a 2 m. del sòl.  
- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpares estancs amb 
mànec aïllant, i reixeta de protecció de la bombeta.  
- Es prohibeix el connexionat de cables, sense la utilització de les clavilles mascle-
femella.  
- Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre 
superfícies insegures i estretes.  
- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de borriquetes, 
per a evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.  
- Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides 
sobre borriquetes, en llocs amb el risc de caiguda des d'altura durant els treballs 
d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.  
- Es prohibeix durant el desenvolupament de tota l'obra, llançar enderrocs fora de la 
canalitzacions habilitades a tal fi.  
- Al finalitzar la jornada, es prohibeix abandonar en el sòl, fulles, eines, engrapadores, i 
altra maquinària manual, per a evitar els accidents per trepitjades sobre objectes.  
- Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.  
- Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.  
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació 
d'incendis.  
- Les bastides utilitzades durant les operacions de manteniment i reparació de locals 
interiors, seguiran les prescripcions dictades per als mateixos en aquest estudi de 
seguretat.  
 
Treballs en exteriors.  
 
Treballs en terrats o teulades:  
 
Estan indicats en els plànols, els ganxos de subjecció per als possibles treballs posteriors 
de reparació.  
 
Cobertes inclinades:  
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El treball en tals circumstàncies deurà realitzar-se atenent a les següents mesures 
preventives:  
 
- S'acurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs.  
- El personal encarregat de la reparació de la coberta serà coneixedor del sistema 
constructiu mes correcte a posar en pràctica, en prevenció dels riscos per imperícia.  
- Es tendirà, unit a dos punts forts instal·lats en les limateses, un cable d'acer de 
seguretat en el qual ancorar el fiador del cinturó de seguretat, durant l'execució de les 
labors sobre els faldons de la coberta.  
- El risc de caiguda d'altura es controlarà mantenint les bastides metàl·liques donats 
suport de construcció del tancament. En la coronació dels mateixos, sota cota de ràfec, (o 
canaló), i sense deixar separació amb la façana, es disposarà una plataforma sòlida 
(taulons de fusta travats o de les peces especials metàl·liques per a formar plataformes 
de treball en bastides tubulars existents en el mercat), revallat d'una barana sòlida 
quallada, (taulers de T.P. reforçats), que sobrepassin en 1 m. la cota de límit del ràfec.  
- El risc de caiguda d'altura es controlarà construint la plataforma descrita en la mesura 
preventiva anterior sobre taulons volats contrapesats i allotjats en mechinals de la façana, 
no deixarà buits lliures entre la façana i la plataforma de treball.  
- L'accés als plànols inclinats s'executarà mitjançant escales de mà que sobrepassin en 1 
m. l'altura a salvar.  
- La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà 
mitjançant passarel·les emplintades inferiorment de tal forma que absorbint l'arracada 
quedin horitzontals.  
- Els pannells metàl·lics s'hissaran mitjançant plataformes emplintades mitjançant el 
ganxo de la ploma.  
- Les bats, (o plataformes d'hissat), seran governades per a la seva recepció mitjançant 
caps, mai directament amb les mans, en prevenció de cops i d’atrapaments.  
- Se suspendran els treballs sobre els faldons amb vents superiors als 60 Km/h., en 
prevenció del risc de caiguda de persones o objectes.  
- Els faldons es mantindran lliures d'objectes que puguin dificultar els treballs o els 
desplaçaments segurs.  
 
Treballs de tancaments i façanes:  
 
El tipus de bastida a utilitzar són mòbils.  
 
Les mesures de seguretat són les descrites anteriorment per a aquest tipus de 
andamiatges.  
 
Les mesures preventives a adoptar per a reparacions posteriors són :  
 
- Els buits en tancaments, romandran constantment protegits.  
- Totes les zones en les quals calgui treballar estaran suficientment il·luminades.  
- Les zones de treball seran netejades d'enderroc (rebles de rajola) periòdicament, per a 
evitar les acumulacions innecessàries.  
- Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, 
en prevenció del risc de caiguda al buit.  
- El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos (o embolcall de 
P.V.C.) amb les quals ho subministri el fabricant, per a evitar els riscos per vessament de 
la càrrega.  
- La rajola solta s'hissarà apilat ordenadament en l'interior de plataformes d'hissar 
emplintades, vigilant que no puguin caure les peces per desplomi durant el transport.  
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- La ceràmica paletitzada transportada amb ploma, es governarà mitjançant caps 
amarrats a la base de la plataforma d'elevació. Mai directament amb les mans, en 
prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la càrrega.  
- Es prohibeix concentrar les càrregues de rajoles sobre obertures. L'apilament de palets, 
es realitzarà pròxim a cada pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els 
llocs de menor resistència.  
- Els enderrocs i rebles s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament 
muntades a aquest efecte, per a evitar el risc de trepitjades sobre materials, situant-se 
aquelles segons plànol.  
- Es prohibeix llançar rebles directament per les obertures de façanes, o buits interiors.  
- Es prohibeix treballar al costat dels paràmetres recent aixecats abans de 
transcorregudes 48 hores. Si existeix un règim de vents forts incidint sobre ells, poden 
esfondrar-se sobre el personal.  
- Es prohibeix l'ús de borriquetes en balconades, terrasses i bordes de forjats si abans no 
s'ha procedit a instal·lar una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit formada 
per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels plànols.  
 
Treballs en instal·lacions i equips.  
 
Treballs d'instal·lacions:  
 
S'indica en plànols, el pas d'instal·lacions, la ubicació de comptadors, la xarxa d'aigua 
potable, de sanejament, per a possibles treballs de manteniment.  
 
Les màquines incorporades a l'edifici, així com els manuals de manteniment de les 
mateixes estan senyalitzats en els plànols.  
 
Per a instal·lacions elèctriques s'adoptaran les següents mesures preventives :  
 
- S'acurarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscos de trepitjades o ensopecs.  
- La il·luminació no serà inferior als 100 lux, amidats a 2 m. del sòl.  
- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpares estancs amb 
mànec aïllant, i reixeta de protecció de la bombeta.  
- Es prohibeix el connexionat de cables, sense la utilització de les clavilles mascle-
femella.  
- Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre 
superfícies insegures i estretes.  
- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de borriquetes, 
per a evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.  
- Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides 
sobre borriquetes, en llocs amb el risc de caiguda des d'altura durant els treballs 
d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.  
- Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material 
aïllant normalitzat contra els contractes amb l'energia elèctrica.  
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 
personal abans de ser iniciades, per a evitar accidents.  
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat 
de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals 
elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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Per a instal·lacions de fontaneria i aparells sanitaris s'adoptaran les següents mesures 
preventives:  
 
- Es mantindran nets de rebles i retallades els llocs de treball. Es netejaran conforme 
s'avanci, apilant l'enderroc per al seu abocament per les trompes, per a evitar el risc de 
trepitjades sobre objectes.  
- La il·luminació dels talls de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux amidats a una altura 
sobre el nivell del paviment, entorn dels 2 m.  
- La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant mecanismes estancs de 
seguretat amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.  
- Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.  
- Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.  
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació 
d'incendis.  
- Les ampolles (o bombones) de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros 
portabotelles.  
- S'evitarà soldar o utilitzar el oxicorte, amb les ampolles o bombones de gasos liquats 
exposats al sol.  
-Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació 
d'incendis.  
 
Treballs en equips sense reglamentar:  
 
En aquells equips elèctrics que estiguin sense reglamentar, tals com el motor d'obertura i 
tancament d'aparcaments, es disposarà d'interruptors de seguretat que permetin interrompre 
el pas de corrent elèctric per a la seva manipulació.  
 
Abans de procedir-se a la manipulació, deurà comprovar-se el perfecte funcionament de 
l'interruptor. 
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13. Limitacions de l’ús de l’edifici 

Durant l'ús de l'edifici s'evitaran aquelles actuacions que puguin alterar les condicions inicials 
per a les quals va ser previst i, per tant, produir deterioracions o modificacions substancioses 
en la seva funcionalitat. 
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14. Precaucions i manutenció 

14.1. Fonamentació i contencions 

No es canviaran les característiques formals de la fonamentació.  
 
Precaucions:  
 
- Vigilar i inspeccionar possibles lesions de la fonamentació.  
- Comprovar i vigilar l'estat de farciment de juntes en l'entrada d'escomeses i tubs de sortida 
d'aigua.  
 
Manteniment:  
 
- Material de farciment de juntes.  

14.2. Estructures 

S'han d’evitar les humitats pernicioses, permanents o habituals.  
 
No es deuran variar les seccions dels elements estructurals.  
 
No es variarà la hipòtesi de càrrega.  
 
No es deuran sobrepassar les sobrecàrregues previstes.  
 
Es prohibeix l'obertura de buits en forjats.  
 
Precaucions:  
 
- Vigilar l'aparició d'esquerdes, fletxes, desplomis o qualsevol anomalia.  
- Vigilar l'estat dels materials.  
- Neteja dels elements estructurals vists.  
- Comprovar l'estat i farciment de juntes.  
 
Manteniment:  
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- Material de farciment de juntes.  
- Productes de neteja.  

14.3. Tancaments 

No es deuran fixar elements ni càrrega o transmetre embranzides sobre el tancament.  
 
Evitar humitats pernicioses permanents o habituals.  
 
No efectuar fregues que disminueixin sensiblement la secció del tancament.  
 
No obrir buits en els tancaments.  

Precaucions:  
 
- Vigilar l'aparició d'esquerdes, desplomis o qualsevol altra anomalia.  
- Vigilar l'estat dels materials.  
- Comprovar l'estat de farciment de juntes i material de segellat.  
- Neteja de façanes.  
 
Manteniment :  
 
- Material de farciment de juntes i material de segellat.  
- Productes de neteja.  

14.4. Cobertes 

No es permet canviar les característiques formals ni modificar les solicitacions o sobrepassar 
les sobrecàrregues previstes.  
 
No situar elements que dificultin el normal desguàs de la coberta.  
 
No rebre elements que perforin la impermeabilizació.  
 
Precaucions:  
 
- Comprovació dels faldons i limateses.  
- Neteja periòdica de canalons, albellons, etc.  
- Vigilar l'estat dels materials.  
- Inspecció de l'estat del paviment del celobert.  
- Inspecció de l'estat dels bavosalls i bimbells.  
- Comprovació de l'estat de farciment de juntes.  
- Neteja del paviment del celobert.  
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Manutenció:  
 
- Material de farciment de juntes.  
- Productes de neteja.  

14.5. Revestiments de sòls 

Evitar humitats pernicioses en revestiments no impermeables.  
 
Evitar frecs i puntxonaments.  
 
Evitar contactes amb productes que deteriorin la seva superfície.  
 
Precaucions:  
 
- Neteja.  
- Comprovar l'estat i farciment de juntes, tapajuntes, rodapeus i cantons.  
- Vigilar l'estat dels materials i la seva fixació al suport.  
 
Manteniment:  
 
- Material de farciment de juntes.  
- Productes de neteja.  

14.6. Instal·lacions de fontaneria 

Tancar o buidar sectors afectats abans de manipular la xarxa.  
 
Evitar modificacions de la instal·lació.  
 
No utilitzar la xarxa com baixant de posada a terra.  
 
Tancar el subministrament d'aigua en absències perllongades.  
 
Precaucions:  
 
- Comprovar les claus de desguàs.  
- Comprovar l'estanqueïtat de la xarxa.  
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- Comprovar l'estanqueïtat de la valvuleria de la instal·lació.  
- Verificar el funcionament dels grups de pressió.  
- Verificar l'estat de les vàlvules de retenció.  
- Vigilar l'estat dels materials.  
 
Manteniment:  
 
- Material de empaquetadores i lubricació de valvuleria.  
- Subministrament d'aigua.  
- Subministrament d'energia elèctrica. 

14.7. Instal·lacions d’evacuació d’aigua 

No abocar productes agressius ni biodegradables a la xarxa general sense tractament.  
 
Evitar modificacions en la xarxa.  
 
Precaucions:  
 
- Neteja d'arquetes i albellons.  
- Comprovar el funcionament dels tancaments hidràulics.  
- Vigilés l'estanqueïtat de la xarxa.  
- Vigilància i inspecció de l'estat dels materials.  
 
Manteniment:  
 
- Productes de neteja. 
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15. Anàlisis i prevenció de riscos catastròfics 

L'únic risc catastròfic previst és l'incendi.  
 
Normalment els restants riscos: Inundacions, fred intens, forts nevades, moviments sísmics, 
Vendavals, etc. no poden ser prevists.  
 
Devent en tals casos suspendre's tota activitat de l'obra, previ assegurament en la mesura 
del possible i sempre depenent del factor sorpresa, que la maquinària d'obra, bastides i altres 
elements estiguin degudament ancorats, subjectes i/o protegits, garantint la impossibilitat 
dels mateixos de provocar accidents directes i indirectes sobre les persones i béns.  
 
1-Risc d'incendis.  
 
No s'espera l'acumulació de materials amb alta càrrega de foc. El risc considerat possible es 
cobrirà amb les següents mesures:  
 
*Realització de revisions periòdiques a la instal·lació elèctrica de l'obra. 
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16. Plec de condicions 

16.1. Normativa legal d’aplicació 

Les naus de l'Estudi de Seguretat, estaran regulades al llarg de la seva execució pels textos 
que a continuació se citen, sent d'obligat compliment per a les parts implicades.  
 
- CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.  
- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE 8 DE NOVEMBRE DE 1.995.  
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. RD 1627/97 DE 24 OCTUBRE.  
- ORDENANÇA DE TREBALL PER A LES INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I 
CERÀMICA DE 28 D'AGOST DE 1.970, amb especial atenció a:  
 
Art. 165 a 176 - Disposicions generals.  
Art. 183 a 291 –Construcció en general.  
Art. 334 a 341 - Higiene en el Treball.  
- CONVENI COL·LECTIU DEL GRUP DE CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES DE 
VALÈNCIA.  
- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA.  
- ORDENANCES MUNICIPALS SOBRE L'ÚS DEL SÒL I EDIFICACIÓ DE NAUS 
INDUSTRIALS.  
- ALTRES DISPOSICIONS DAPLICACIÓ.  
-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
-B.O.I. 9-10-73, instruccions complementàries.  
-Instrucció Tècnica Complementària del Reglament d'Aparells d'Elevació.  
-B.O.I. 7-7-88.  
-Reglament de Règim Intern de l'Empresa Constructora.  
-Llei 8/1.988 de 7 d'Abril sobre Infracció i Sancions d'Ordre Social.  
-Reial decret 1495/1.986 de 26 de Maig sobre Reglament de Seguretat en les Màquines.  
-Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball.  
-Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat en els llocs de treball.  
-Reial decret 487/1997 de 14 d'Abril sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per 
als treballadors.  
-Reial decret 488/ 1997 de 14 d'Abril sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
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relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.  
-Reial decret 664/1997 de 12 de Maig sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.  
-Reial decret 665/1997 de 12 de Maig sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.  
-Reial decret 773/1997, de 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  
-Ordre de 27 de juny de 1997 per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d'acreditació a les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a les 
empreses, d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin 
desenvolupar l'activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses i d'autorització 
de les entitats públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en 
matèria de prevenció de riscos laborals.  
-Reial decret 949/97 de 20 de juny, pel qual s'estableix el certificat de professionalitat de 
l'ocupació de prevencionista de riscos laborals.  
-Reial decret 1316/1989, de 27d'Octubre sobre protecció dels treballadors enfront dels riscos 
derivats de l'exposició al soroll durant el treball.  
-Reial decret 1407/1992 de 20 de Novembre pel qual es regulen les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intercomunitària dels equips de protecció individual 
(modificació Reial decret 159/1995 de 3 de Febrer).  
-Reial decret 1535/1992 de 27 de Novembre pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de 
la directiva del consell 89/392/CEE relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines (modificat per Reial decret 56/1995 de 20 de Gener).  
-Reial decret 1215/1997, de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

16.2. Condicions tècniques dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu terme.  

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o 
data de lliurament.  
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual 
va ser concebut (per exemple, per un accident), serà rebutjat i recanvi al moment.  
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

16.3. Protecció personal 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al que especifica el Reial decret 1407/1992 de 
20 de Novembre.  
 
La direcció Tècnica d'obra amb l'auxili del Delegat de Prevenció disposarà en cadascun dels 
treballs en obra la utilització de les peces de protecció adequades.  
 
El personal d'obra deuria ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les peces de 
protecció individual que se li proporcionin. En el cas concret del cinturó de seguretat, serà 
preceptiu que la direcció Tècnica de l'obra proporcioni a l'operari el punt d'ancoratge o en 
defecte d'això les instruccions concretes per a la instal·lació prèvia del mateix.  

16.3.1. Cinturó de seguretat 

Els seus components seran:  
 
- Corda d'amarrament amb o sense amortidor i mosquetó.  
- Faixa amb sivella/s.  
- Argolla i armilla toràcica.  
 
Reuniran les següents característiques:  
 
Seran de cintxa teixida en lli, cotó, llana de primera qualitat o fibra sintètica apropiat. En 
defecte d'això de cuir adobat al crom.  
 
Aniran proveïts d'anelles, on passaran la corda salvavides, aquelles no podran anar 
subjectes per mitjà de rebladures.  
 
La corda salvavides podrà ser:  
 
De nilon, amb un diàmetre de dotze mil·límetres.  
 
De cànem de manila, amb un diàmetre de disset mil·límetres.  
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Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La longitud 
de la corda salvavides deu cobrir distàncies més curtes possibles.  
 
Queda prohibit el cable metàl·lic, en la corda salvavides, tant pel risc de contacte amb les 
línies elèctriques quant per la seva menor elasticitat per a tensió en cas de caiguda.  
 
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin corts, esquerdes o 
esfilagassats, que comprometin la seva resistència calculada per al cos humà en caiguda 
lliure, en recorregut de cinc metres. 

16.3.2. Roba 

Es considera la unitat de cadascun dels elements següents:  
 
*Casc  
*Vestit aïllant.  
*Cobrecaps.  
*Guants.  
*Botes.  
*Polaines.  
*Màscara.  
*Equip de respiració autònoma.  
*Roba de protecció contra el risc.  
 
Casc:  
 
Serà de material incombustible o de combustió lenta.  
 
Vestit:  
 
Els materials utilitzats per a la protecció integral seran:  
 
*Amiant.  
*Teixits aluminitzats.  
*Els teixits aluminitzats constaran de tres capes i folro:  
 
Capa exterior: Teixit aluminitzat per a reflectir la calor de radiació.  
Capa intermèdia: Resistent al foc (amiant, fibra de vidre, etc.).  
Capa interior: Aïllant tèrmic (amiant, escuma de polivinil, etc.).  
Folro: Resistent i confortable (cotó ignífug).  
 
Cobrecaps:  

Proveït d'una visera d'amiant o teixit aluminitzat.  
 
Protecció de les extremitats:  

Deuran ser:  
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Cuir  
Fibra nomex  
Amiant  
Amiant folrat interiorment de cotó  
Llana ignífuga  
Teixit aluminitzat  
 
Màscara: 

Els filtres mecànics deuran retenir partícules de diàmetre inferior 1 micra, constituïdes 
principalment per carbó o sutge.  
Els químics i mixts contra monòxid de carboni, compliran les característiques i requisits 
superant els assajos especificats en la Norma Tècnica Reglamentària N.T.-12.  
 
Equip de respiració autònoma: 

Podrà ser:  
 
D'oxigen regenerable.  
De sortida lliure.  
 
Mico de treball:  
 
Seran de teixit lleuger i flexible, seran adequats a les condicions ambientals de temperatura i 
humitat. Ajustaran bé al cos. Quan les mànigues siguin llargues, ajustaran per mitjà de 
terminacions de teixit elàstic. S'eliminaran en tant que sigui possible els elements 
addicionals, com butxaques, bocamànigues, botons, parts tornades cap amunt, cordons, etc.  
 
Per a treballar sota la pluja el teixit serà impermeable. Quan s'usi en les proximitats de 
vehicles en moviment, serà, si pot ser, de color groc o ataronjat, completant-se amb 
elements reflectants.  
 
Permetran una fàcil neteja i desinfecció. Es disposarà de dos micos de treball.  
 
Les peces de plàstic s'emmagatzemaran en llocs bé ventilats, lluny de qualsevol font de 
calor. No es guardaran enrotllades en calaixos o espais tancats.  
 
Periòdicament es comprovarà l'estat de costures, traus, cremalleres etc. 
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16.4. Proteccions col·lectives 

16.4.1. Valles de tancament 

La protecció de tot el recinte de l'obra es realitzarà mitjançant tanques autònomes de 
limitació i protecció.  
 
Aquestes tanques es van situar en el límit de la parcel·la i reuniran les següents condicions:  
 
- Tindran altura suficient.  
- Disposaran de porta d'accés per a vehicles i porta independent d'accés de personal.  
- Aquesta deurà mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o la seva substitució pel clos 
definitiu.  

16.4.2. Visera de protecció a l’accés a l’obra 

La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà mitjançant la 
utilització de viseres de protecció.  
 
La utilització de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica.  
 
Les viseres estaran formades per una estructura sustentant-se dels taulons d'amplària 
suficient per a l'accés del personal, perllongant-se cap a l'exterior de la façana i senyalitzant-
se convenientment.  
 
Els taulons que formen la visera de protecció deuran formar una superfície perfectament 
quallada.  

16.4.3. Xarxes perimetrals 

La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral del forjat en els treballs 
d'estructura, es farà mitjançant la utilització de xarxes perimetrals tipus safata.  
 
Les xarxes deuran ser de poliamida o poliester formant malla ròmbica de 100mm. com a 
màxim.  
 
La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran 
lligats entre si amb corda de poliamida o poliester com a mínim de 3 mm.  
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La xarxa disposarà, unida a la corda perimetral i del mateix diàmetre d'aquella, de cordes 
auxiliars de longitud suficient per a ser lligades a pilars o elements fixos de l'estructura.  
 
Les xarxes s’instal·laran, com a màxim, sis metres per sota del nivell de realització de 
tasques, devent elevar-se a mesura que l'obra guanyi altura. 

16.5. Condicions tècniques de la maquinària 

Les màquines amb ubicació fixa en obra, tals com formigoneres seran instal·lades per 
personal competent i degudament autoritzat.  
 
El manteniment i reparació d'aquestes màquines quedarà, així mateix, a càrrec de tal 
personal, el qual seguirà sempre les instruccions assenyalades pel fabricant de les 
màquines.  
 
Les operacions d'instal·lació i manteniment deuran registrar-se documentalment en els llibres 
de registre pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres per a aquelles màquines 
utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, deuran ser revisades 
amb profunditat per personal competent, assignant-los l'esmentat llibre de registre 
d'incidències.  
 
Les màquines amb ubicació variable, com la circular, el vibrador, soldadura, etc. deuran ser 
revisades per personal expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec de la direcció 
Tècnica de l'obra amb l'ajuda del Vigilant de Seguretat la realització del manteniment de les 
màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant.  
 
El personal encarregat de l'ús de les màquines emprades en obra deurà estar degudament 
autoritzat per a això, per part de la direcció Tècnica de l'obra proporcionant-li les instruccions 
concretes d'ús. 

16.6. Condicions tècniques de la instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en 
els apartats corresponents de la Memòria Descriptiva, devent ser realitzada per empresa 
autoritzada i sent d'aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i Norma UNEIX 21.027.  
 
Totes les línies estaran formades per cables unipolars amb conductors de coure i aïllats amb 
goma o policlorur de vinil, per a una tensió nominal de 1.000 volts.  
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Tots els cables que presentin defectes superficials o uns altres no particularment visibles, 
seran rebutjats.  
 
Els conductors de protecció seran de coure electrostàtic i presentaran el mateix aïllament 
que els conductors actius. S'instal·laran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les 
seves seccions mínimes s'establiran d'acord amb la taula V de la Instrucció BT 017, en 
funció de les seccions dels conductors de fase de la instal·lació.  
 
Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, deuran suportar sense deformació alguna, una 
temperatura de 60ºC.  
 
Els conductors de la instal·lació es van identificar pels colors del seu aïllament, a saber:  
 
- Blau clar: Per al conductor neutre.  
- Groc/Verd: Per al conductor de terra i protecció.  
- Marró/Negre/Gris: Per als conductors actius o de fase.  
 
En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de 
comandament, protecció i maniobra per a la protecció contra sobreintensitats (sobrecàrrega i 
tall circuits) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de 
força.  
 
Aquests dispositius s’instal·laran en els orígens dels circuits així com en els punts en els 
quals la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d'instal·lació, 
sistemes d'execució o tipus de conductors utilitzats.  
 
Els aparells a instal·lar són els següents:  
 
Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar que permeti el seu 
accionament manual, per a cada servei.  
 
Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són 
interruptors automàtics magnetotèrmics, de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall.  
 
La capacitat de tall d'aquests interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pugui 
presentar-se en el punt de la seva instal·lació.  
 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors tindran 
els pols que corresponguin al nombre de fases del circuit que protegeixen i les seves 
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característiques d'interrupció estaran d'acord amb les intensitats màxima admissibles en els 
conductors del circuit que protegeixen.  
 
Dispositius de protecció contra contactes indirectes que a l'haver-se optat sistemàticament 
de la classe B, són els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests 
dispositius es completaran amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses 
metàl·liques accessibles. Els interruptors diferencials s'instal·len entre l'interruptor general de 
cada servei i els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curt circuits, a fi que 
estiguin protegits per aquests dispositius.  
 
En els interruptors dels distints quadres, es col·locaran plaques indicadores dels circuits que 
pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per a cadascuna de les línies 
generals de distribució i l'alimentació directa als receptors.  

16.7. Condicions tècniques dels serveis d’higiene i benestar 

Considerant que el nombre previst d'operaris en obra és de 10, les instal·lacions d'higiene 
i benestar deuran reunir les següents condicions:  
 
VESTUARIS:  
 
Per a cobrir les necessitats es disposarà d'una superfície total de 50m2, instal·lant-se 
tants mòduls com siguin necessaris per a cobrir tal superfície.  
 
L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.  
 
Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així 
mateix disposaran de ventilació independent i directa.  

Els vestuaris estaran proveïts d'una taquilla individual amb clau per a cada treballador i 
seients.  
 
S'habilitarà un tauló contenint el calendari laboral i les notes informatives de règim interior 
que la direcció Tècnica de l'obra proporcioni.  
 
CONDICIONS:  
 
Es disposarà d'un local amb els següents elements sanitaris:  
 
Completant-se amb els elements auxiliars necessaris: portatovalloles, saboneres, etc.  
 
Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.  
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Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així 
mateix disposaran de ventilació independent i directa.  
 
L'altura lliure de sòl a sostre no deuria ser inferior a 2,30m., tenint cadascun dels excusats 
una superfície de 1x1,20m.  
 
FARMACIOLES:  
 
Es disposarà d'un cartell clarament visible en el qual s'indiquin tots els telèfons d'urgència 
dels centres hospitalaris més pròxims, metges, ambulàncies, bombers, policia, etc.  
 
En tots els centres de treball es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans per a efectuar les 
cures d'urgència en cas d'accident.  
 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa.  
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l'usat. 

16.8. Organització de la seguretat 

16.8.1. Assegurances de responsabilitat civil i tot risc en obra 

Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de 
responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva 
activitat com constructor pels danys a terceres persones dels quals pugui resultar 
responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència, 
imputables al mateix o a les persones de les quals deu respondre. S'entén que aquesta 
responsabilitat civil deu quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.  
 
El contractista ve obligat a la contractació d'una assegurança, en la modalitat de tot risc a la 
construcció, durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació a un període de 
manteniment de 1 any, contat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra.  
 
Aquestes mateixes condicions seran exigibles a les subcontractes. 

16.8.2. Formació 

Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonamentació, estructura i ofici de 
paleta en general, deurà realitzar un curs de Seguretat i Salut en la construcció, en el qual 
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se'ls indicaran les normes generals sobre Seguretat i Salut que en l'execució d'aquesta obra 
es van a adoptar.  
 
Aquesta formació deuria ser impartida pels caps de Serveis Tècnics o comandaments 
intermediaris, recomanant-se la seva complementació per institucions tals com els Gabinets 
de seguretat i higiene en el treball, mútua d'accidents, etc.  
 
Per part de la direcció de l'empresa en col·laboració amb la direcció tècnica de l'obra, es 
vetllarà perquè el personal sigui instruït sobre les normes particulars que per a l'execució de 
cada tasca o per a la utilització de cada màquina, siguin requerides.  
 
Aquesta formació es completarà amb les notes, que de forma contínua la direcció tècnica de 
l'obra posarà en coneixement del personal, per mitjà de la seva exposició en tauló a tal fi 
habilitat en el vestuari d'obra. 

16.8.3. Reconeixements mèdics 

A l'ingressar en l'empresa constructora tot treballador deuria ser sotmès a la pràctica d'un 
reconeixement mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat màxima d'un any. 

16.9. Obligacions de les parts implicades 

La propietat, ve obligada a incloure el present estudi de seguretat, com document adjunt del 
projecte d'obra.  
 
La propietat deurà així mateix proporcionar el preceptiu “llibre d'incidències” degudament 
emplenat.  
 
Igualment, abonarà a l'empresa constructora, prèvia certificació de la direcció facultativa, les 
partides incloses en el document pressupost de l'estudi de seguretat.  
 
L'empresa constructora, ve obligada a complir les directrius contingudes en l'estudi de 
seguretat, a través del pla de seguretat, coherent amb l'anterior i amb els sistemes 
d'execució que la mateixa vagi a emprar. El pla de seguretat i salut, contarà amb l'aprovació 
de la direcció facultativa, i serà previ al començament de l'obra.  
Finalment l'empresa constructora, complirà les estipulacions preventives de l'estudi i el pla de 
seguretat i salut, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix 
per la seva banda o dels possibles subcontractistes i empleats.  
 
La direcció facultativa, considerarà l'estudi de seguretat, com part integrant de l'execució de 
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l'obra, corresponent-li el control i supervisió de l'execució del pla de seguretat i salut, 
autoritzant prèviament qualsevol modificació d'aquest i deixant constància escrita en el llibre 
d'incidències.  
 
Periòdicament, segons els pactes, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost 
de seguretat, posant en coneixement de la propietat i dels organismes competents, 
l'incompliment, per part de l'empresa constructora, de les mesures de seguretat contingudes 
en l'estudi de seguretat. 

16.10. Normes per a la certificació d’elements de seguretat 

Al costat de la certificació d'execució s'estendrà la valoració de les partides que, en material 
de seguretat, s'haguessin realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme a aquest estudi i 
d'acord amb els preus contractats per la propietat. Aquesta valoració serà visada i aprovada 
per la direcció facultativa i sense aquest requisit no podria ser abonada per la propietat.  
 
L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme 
s'estipuli en el contracte d'obra.  
 
En cas d'executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i 
correctament les mateixes i se'ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu 
abonament, tal com s'indica en els apartats anteriors.  
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus el contractista comunicarà aquesta proposició a 
la propietat per escrit, havent obtingut l'aprovació prèvia de la direcció facultativa. 

16.11. Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d'execució.  
 
Aquest pla de seguretat deurà contar amb l'aprovació expressa de la direcció facultativa de 
l'obra, a qui es presentarà abans de la iniciació dels treballs.  
 
Una còpia del pla deurà lliurar-se al delegat de prevenció i empreses subcontractistes. 
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17. Pressupost del pla de seguretat i salut 

Nº ordre Partida Quantitat Preu unitari Preu total Total 

1 Casc de 
seguretat 
homologat 

10 

 

1,38 € 13,80 €  

2 Ulleres antitalls i 
anti-impacte 

4 4,51 € 18,04 €  

3 Mascareta 
respiratòria 

antipols 

4 7,51 € 30,04 €  

4 Filtre mascareta 
antipols 

10 2,10 € 21,00 €  

5 Roba de treball 10 11,42 € 114,20 €  

6 Impermeable 10 10,82 € 108,20 €  

7 Joc de guants de 
goma fina 

10 1,50 € 15,00 €  

8 Joc de guants de 
cuir 

10 2,10 € 21,00 €  

9 Joc de botes 
impermeables a 

l’aigua 

10 7,81 € 78,10 €  

10 Joc de botes de 
seguretat 

10 16,83 € 168,30 €  

11 Cartell indicatiu 
de risc inclòs 

suport 

2 26,44 € 52,88 €  

12 Extintor de 12 kg 
de pols polivalent 

4 45,08 € 180,92 €  
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13 Quadre elèctric 1 33,06 € 33,06 €  

14 Portalàmpares de 
seguretat 

4 73,92 € 295,68 €  

15 Transformador de 
seguretat 24 V 

220 W 

1 42,07 € 42,07 €  

16 Farmaciola 1 42,46 € 42,46 €  

17 Reposició de 
material sanitari 

1 90,15 € 90,15 €  

18 Reconeixement 
mèdic obligatori 

10 1,80 € 18,00 €  

 TOTAL 
SEGURETAT 

   1342,90 € 

 

 


