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1. Objecte de l'estudi de seguretat 
 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de les 

obres objecte del Contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i 

manteniment que es realitzin durant el temps de garantia, a l’hora que es defineixen els 

locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 

Així doncs, serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la 

seva obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions 

compreses en aquest Estudi.  

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota el 

control de la Direcció d’Obra. 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de 

Seguretat i Salut al Treball als Projectes d’edificació i obres públiques [ESP, 1997]. 

D’acord amb el citat articulat, el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa i abans 

de l’inici dels treballs, a la Direcció d’Obra, mantenint-se desprès de la seva aprovació una 

còpia a la seva disposició a obra. Altra còpia es remetrà al Comitè de Seguretat i Salut i, al 

seu defecte, als Representants dels treballadors. Serà document d’obligada presentació 

enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del Centre de Treball, i estarà 

també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels Tècnics 

dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves 

funcions. 

Els objectius de l’Estudi són els següents: 

· Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

· Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 

· Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del 

personal. 
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· Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

· Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

· Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur 

de la maquinària que se’ls encomana. 

· Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 

· Regular la creació dels del Comitè de Seguretat i Salut. 

 

Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que 

l’esmentat Reial Decret 1627 li concedeix, essent el Contractista l’encarregat d’enviar les 

còpies de les anotacions escrites als diferents destinataris. És responsabilitat del 

Contractista l’execució correcta de les actuacions preventives fixades al Pla i respon 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració de les mesures 

previstes per part dels subcontractistes o similars, respecte a les inobservances que foren a 

ells imputables. 

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en 

qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de 

Seguretat i Salut de l’Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Característiques de les obres 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 

Es tracta de l'execució de les obres contemplades al " Projecte de construcció de l’EDAR de 
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Nuñomoral (Las Hurdes , Cáceres)” 

Aquesta obra consisteix en la construcció d’una depuradora de sistema compacte, inclòs 

l’edifici de control i el col·lector que comunica la xarxa de sanejament del municipi de 

Nuñomoral amb la EDAR que té una longitud aproximada de 100m. 

PRESSUPOST, TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 

Pressupost de seguretat i salut: 

· Ascendeix a 3.362,70 € (sense IVA). El pressupost es troba detallat a l’annex H. 

Termini d'execució: 

   · El termini d'execució previst és de 6 mesos. 

Personal previst 

 Es preveu un número màxim de quinze obrers. 

INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

S’haurà de tenir en compte quins serveis poden veure’s afectats per les obres. Hauran 

d’estudiar-se doncs la possible localització en la zona de serveis com: 

- Línies elèctriques 

- Aigües potables 

- Vies de comunicació (camins, carretera, etc.) 

  

 
 

3. Instal·lació elèctrica i provisional de les obres 

PROVEÏMENT I QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 

El proveïment d'energia elèctrica de les obres es podrà realitzar a través de grups 

generadors de corrent o per enganxament directe de les línies de la companyia 
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subministradora en l'àmbit de la zona a la qual es vagin a desenvolupar els treballs. 

Els quadres de distribució aniran provistos de protecció magnetomètrica i de relè diferencial 

amb base d'endoll i clavilla de connexió. Seran de xapa metàl·lica, estancs a la projecció 

d'aigua i pols i tancats mitjançant porta amb clau, es mantindran sobre peus drets o 

eventualment penjats de murs o envans, però sempre amb suficient estabilitat i únicament 

seran manipulats pel personal especialitzat. 

 

ENLLAÇOS ENTRE ELS QUADRES I MÀQUINES 

Els enllaços es faran amb conductors les dimensions dels quals estiguin determinades pel 

valor de la corrent que deuen conduir. 

Degut a les condicions meteorològiques desfavorables d'una obra, s'aconsella que els 

conductors portin aïllants de neoprè pels avantatges que representen en les seves qualitats 

mecàniques i elèctriques sobre els tradicionals amb aïllaments de PVC. 

Un cable deteriorat no deu folrar-se amb esparadrap, cinta aïllant ni plàstic, sinó amb 

l'autovulcanitzant, el poder d'aïllament del qual és molt superior als anteriors. 

Tots els enllaços es faran mitjançant mànega de 3 o 4 conductors amb presa de corrent en 

els seus extrems amb enclavament del tipus 2P+T o bé 3P+T, quedant així assegurades les 

preses de terra i els enllaços equipotencials. 

Tota maquinària connectada a un quadre principal o auxiliar disposarà de mànega amb fil de 

terra. 

 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ 

Protecció contra contactes directes 

Allunyament de les parts actives de la instal·lació, per evitar un contacte fortuït amb les 

mans o per manipulació d'objectes. 
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Interposició d'obstacles que impedeixin el contacte accidental. 

Recobriment de les parts actives de la instal·lació per mitjà d'aïllament apropiat que conservi 

les seves propietats amb el pas del temps i que limiti la corrent de contacte a un valor no 

superior a 1 mA. 

Treballs en proximitat de línies d'alta tensió 

Es tindrà en compte: 

En cas de reparació de qualsevol part de la instal·lació, es col·locarà un cartell visible amb la 

inscripció "No ficar tensió, personal treballant". 

Sempre que sigui possible, se soterraran les línies de conducció, protegint-les 

adequadament per mitjà de tubs que posseeixin una resistència, tant elèctrica com 

mecànica, provada. 

A més de l'indicat en l'Art. 68 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene, es tindran en 

compte els següents punts: 

· Es considerarà que tot conductor està en tensió, així com la seva posició, en relació a 

l'àrea de treball. 

· No es conduiran vehicles alts per sota de les línies elèctriques, sempre que existeixi una 

altra ruta a seguir. Es col·locaran gàlibs a les zones de creuaments amb línies elèctriques. 

· Quan s'utilitzin grues-torre, camions grua, retroexcavadora o similars, s'observarà que 

compleixin les distàncies de seguretat. 

· Durant les maniobres de la maquinària descrita a l’anterior apartat, es vigilarà la posició de 

la mateixa respecte de les línies. 

· Es prohibirà als camions tipus dúmper realitzar maniobres de càrrega i descàrrega a les 

proximitats d’una línia elèctrica. 

· No s'efectuaran treballs de càrrega o descàrrega d'equips o materials, sota de les línies o 

en la seva proximitat. 

· No es bolcaran terres o materials sota les línies aèries, ja que això redueix la distància de 

seguretat des del terra. 

· Les bastides, escales metàl·liques o de fusta amb reforçament metàl·lic, estaran a una 
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distància segura de la línia aèria. 

· Quan s'hagin de  transportar objectes llargs per sota de les línies aèries estaran sempre en 

posició horitzontal. 

· En línies aèries d'alta tensió, les distàncies de seguretat a observar són: 4 m fins 66.000 V i 

5 m més de 66.000 V. 

 

Treballs en la proximitat de línies de baixa tensió 

Si hi ha possibilitat de contacte elèctric, sempre que sigui possible, es retirarà la tensió de la 

línia. 

Si això és possible, es posaran pantalles protectores o s'instal·laran beines aïllants en 

cadascun dels conductors, o s'aïllarà als treballadors amb respecte a terra. 

Els recobriments aïllants no s'instal·laran quan la línia estigui en tensió, seran continus i 

fixats convenientment per evitar que es desplacin. Per col·locar dites proteccions serà 

necessari dirigir-se a la companyia subministradora, que indicarà el material adequat. 

 

Treballs en la proximitat de cables soterrats 

Al fer treballs d'excavació, en proximitat d'instal·lacions en les que no hi ha certesa 

d'absència de tensió, s'obtindrà, si és possible, de la companyia el traçat exacte i 

característiques de la línia. 

En aquests treballs es notificarà al personal l'existència d'aquestes línies, així com es 

procedirà a senyalitzar i abalisar les rases, mantenint una vigilància constant. 

No es modificarà la posició de cap cable sense l'autorització de la companyia. 

No s'utilitzarà cap cable que hagi quedat al descobert com esglaó o accés a una excavació. 

Es protegirà els cables amb materials resistents i aïllants. 

No treballarà cap màquina pesada a la zona. 

No s'utilitzaran eines tallants o punyents properes a la línia 
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No es mouran directament els cables, si amb cordes o palanques de materials aïllants. 

Si es fa malbé un cable, encara que sigui lleugerament, es mantindrà allunyat al personal de 

la zona i es notificarà a la companyia. 

 

Senyalització 

Es col·locaran en llocs apropiats un o varis avisos en els que: 

Es prohibeixi l'entrada a les persones no autoritzades als locals a on està instal·lat l'equip 

elèctric. 

Es prohibeixi a les persones no autoritzades al maneig dels aparells elèctrics. 

Es donin instruccions sobre les mesures que han de prendre's en cas d'incendi. 

Es donin instruccions per salvaguardar a les persones que estiguin en contacte amb 

conductors sota tensió i per reanimar als que hagin sofert un xoc elèctric. 

 

ÚTILS ELÈCTRICS DE MÀ 

Les condicions d'utilització de cada material, s'ajustaran, exactament a l'indicat pel fabricant 

en la placa característica, o en el seu defecte, a les indicacions de tensió, intensitat, etc., 

que faciliti el mateix, ja que la protecció contra contactes indirectes pot ser suficient per 

qualsevol tipus de condicions ambientals, si no s'utilitza el material dintre dels marges pels 

que ha estat projectat. 

Es verificarà l'aïllament i proteccions que recobreixen als conductors. 

Les preses de corrent, prolongadors i connectors es disposaran de tal forma que les peces 

nues sota tensió no siguin mai accessibles durant la utilització de l'aparell. 

Només s'utilitzaran llums portàtils manuals que estiguin en perfecte estat i hagin estat 

concebudes per aquest efecte, segons les normes del Reglament Electrotècnic per baixa 

tensió. El mànec i el cistell protector de la llum seran de material aïllant, i el cable flexible 

d'alimentació garantirà el suficient aïllament contra contactes elèctrics. 

Les eines elèctriques portàtils com esmeriladores, perforadores, màquines de reblar, serres, 
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etc., portaran aïllament de classe II. 

 

4. Unitats d'obra més significatives 
En els següents apartats es descriuen les unitats més usuals amb les que el Contractista es 

trobarà en aquesta obra. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES A CEL OBERT 

Conceptes previs a tenir en compte 

Es recullen en aquest apartat les consideracions generals a tenir en compte en aquest tipus 

de treballs i que puguin afectar a la Seguretat i Salut, com són: 

- Definició i ordenació de les àrees d'aplec, circulació de vehicle i vianants. 

- Definició de riscos del treball en pous i rases. 

- Definició de riscos per avingudes, inundacions i anegacions. 

- Definició de riscos en edificacions properes a l'àrea de treball: vials, voreres, etc. 

Execució de mesures prèvies 

S'instruirà al personal sobre la forma d'execució a dur a terme, així com també dels 

possibles riscos que es derivin de dita execució. 

Abans de començar els treballs s'escometran les mesures prèvies de seguretat en cada tall i 

es disposarà en l'obra dels següents elements: 

- Tanques autònomes de contenció de vianants. 

- Bombes d'esgotament amb els seus accessoris. 

- Cartells informatius i de prohibició. 

- Normes d'actuació en cas d'accidents. 

- Passarel·les per creuaments de rases. 

- La realització de camins de sortida d'emergència en cas d'inundació o avingudes. 

 



Pàg. 78  Annex F 

- No es col·locarà cap caseta, servei sanitari, magatzem, etc o element similar dins 

d'una zona d'avingudes.   

- Senyalització i il·luminació per vials afectats. 

- Xarxes o taulers per protecció en les excavacions. 

 

S'instal·laran les mesures de protecció col·lectiva necessàries, tant en relació amb els 

operaris que vagin a efectuar els treballs com per les terceres persones que poguessin 

veure's afectades. 

 

Excavació en rasa o pou 

Durant la realització dels treballs d'excavació en rasa o pou es poden presentar com riscos 

més freqüents els següents: 

- Lliscaments i esllavissades i despreniments de terres. 

- Caigudes de material dintre del radi d'acció de les màquines. 

- Caigudes de persones. 

- Caigudes d'objectes. 

- Interferències de conduccions subterrànies. 

- Inundacions. 

- Existència de gas nociu. 

- Cops amb eines. 

Els operaris que treballin dins de la rasa hauran de portar casc, i tots els equips de protecció 

individual (EPI) adequats per desenvolupar la seva feina específica.  

Col·locació de prefabricats 

Els riscos més freqüents en aquest tipus d’operacions són: 

- Caiguda d’objectes. 

 



Projecte de construcció de l’EDAR de Nuñomoral (Las Hurdes, Cáceres)   Pàg.79 

 
- Caiguda de personal. 

- Aixafament per maquinària. 

- Aixafament per càrrega 

Les consideracions de seguretat a tenir en compte són: 

- Es tancarà la zona que resti dins d'el radi d’acció de la grua. 

- No es permetrà l’accés a la zona a cap persona que no intervingui directament en 

els treballs de col·locació. 

Senyalització 

La seva finalitat serà la d'advertir a les persones i vehicles, que puguin veure's afectats, de 

l'existència d'una zona d'obres, i dels perills que puguin derivar-se de la mateixa. També 

regularà la circulació dins de l'obra dels vehicles, maquinària i personal encarregat de 

l'execució. 

Totes les maniobres de la maquinària que puguin representar un perill, seran guiades per 

una persona, i el trànsit de les mateixes es farà per sentits constants i prèviament estudiats. 

Quan els treballs d'excavació s'efectuïn per vials, se senyalitzaran les rases i pous d'acord 

amb la normativa vigent. 

Es revisaran diàriament totes els senyals acústics i lluminoses dels vehicles que treballin a 

l'obra. 

No es començarà cap treball sense que l'Encarregat o Capatàs hagi revisat la correcta 

senyalització. 

Abans d'abandonar un treball l'Encarregat o Capatàs revisarà la senyalització o s'assegurarà 

que hagi estat retirada si el treball ha finalitzat. 

Proteccions 

Els elements de protecció individual seran: 

- Casc de seguretat 

- Guants de protecció 
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- Calçat de seguretat 

- Botes d'aigua 

- Roba o granota de treball 

- Caretes de protecció antipols 

- Pantalla de protecció anti-impactes 

- Impermeables 

- Arnesos reflectants 

- Auriculars o cascos antisorolls 

- Cinturons de seguretat 

- Cinturons antivibratoris 

Els elements de protecció col·lectiva seran: 

- Tanques autònomes de contenció de personal 

- Cinta de senyalització 

- Cordó de balisament 

- Cons de balisament 

- Tanques unidireccionals reflectint 

- Llanternes lluminoses per balisament 

- Senyals de seguretat 

- Senyals de trànsit 

- Topalls de desplaçament de vehicles 

- Xarxes per rases 

- Passarel·les vianants de 0,60 m d'ample 

- Escales fixes de 0,60 m d'ample 
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- Escales de mà 

- Cavalló de terres 

 

Instal·lació de canonades i conductes 

Abans de l'arribada de la canonada a l'obra es farà el condicionament de les àrees previstes 

per a la seva recepció en aplec. 

La descàrrega i col·locació es farà per mitjans mecànics, i tant aquests com el personal 

deuran observar les normes de seguretat. 

L'aplec i col·locació dels tubs es farà prestant especial atenció que en la posició en què es 

col·loquin no tinguin possibilitat de moure's i/o lliscar, se'ls falcarà amb falques de material 

adequat i es tindran en compte l'alçada màxima aconsellada pel fabricant. 

En col·locar el tub en rasa no s'estarà en el radi d'acció de la màquina i no es tocarà, amb 

excepció del personal encarregat de conduir-lo fins que estigui totalment recolzat. 

En cas que el maquinista no tingui accés visual al fons de la rasa, li guiarà la maniobra un 

senyalitzador per mig d'un codi manual prèviament establert. 

Durant les operacions de baixada del tub, l'àrea de la rasa afectada estarà lliure de personal 

i eines. 

No es permetrà utilitzar el tub com punt de recolzament per entrar i sortir de la rasa encara 

que estigui totalment immobilitzat; s'utilitzaran les escales disposades a l'efecte. 

 

5. Formació i Instal·lacions d'Higiene i Benestar 
Tot el personal deurà rebre, en ingressar en l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 

els riscos que aquests poguessin contenir, juntament amb les mesures de seguretat que 

deurà utilitzar. 

Escollint al personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma 

que tots els talls disposin d'algun socorrista. 
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MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmacioles 

Es disposarà de dos farmacioles contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

Assistència a accidentats 

Es deurà informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on deu traslladar-se als 

accidentats pel més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar en l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb telèfons i 

direccions dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un 

ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d'assistència. 

Es disposarà en obra d'una llitera plegable per al transport de ferits. 

 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, deurà passar un reconeixement mèdic 

previ al treball i que serà repetit en el termini d'un any. 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

Menjadors 

Es disposarà d'un recinte amb una superfície tal que asseguri la comoditat dels operaris, a 

raó d'aproximadament 1,20 m²/operari, amb les següents característiques: 

- Il·luminació natural i artificial adequada a la seva superfície. 

- Ventilació adequada al seu volum. 

- Taules i seients. 

- Taula escalfa menjar a gas, o electricitat. 

- Galleda amb tapa per a dipositar les deixalles. 

- Instal·lació de calefacció. 
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- Per la neteja i conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la 

dedicació necessària. 

Vestuaris 

Es disposarà d'un recinte que asseguri la comoditat dels operaris, a raó aproximadament de 

2 m²/operari, inclòs vestuari i serveis proveït dels següents elements: 

· 1 Taquilla per cada treballador amb dos penja-robes i pany. 

· Seients.  

· Instal·lació de calefacció. 

· Serveis 

 

 

6. Disposicions legals d’aplicació 

Degut a l’existència de nombroses normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 
la execució de l’obra s’establiran els següents principis:  

· En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic sobre la 
de menor.  

· En el mateix cas, a igualtat de rang jurídic predominarà la més moderna sobre la 
més antiga. 

Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO:26/08/92). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE:25/10/97). Disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95). Prevenció de riscos laborals. 
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE:31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97). Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització, de seguretat i salut en el traball. 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut en 
els llocs de treball. En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 
l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo(O.09/03/1971). 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació de carregues que porten riscos, en particular dorsolumbars, pels 
treballadors. 

- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat relatives al 
traball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

 

- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE:24/05/97). Protecció dels traballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE:12/06/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut, 
relatives a la utilizació pels treballadors d’equips de protecció individual. 

- RD 1251/1997 de 18 de juliol (BOE:07/08/97). Disposicions mínims de seguretat i salut per 
la utilizació pels treballadors dels equips de treball. Transposició de la Directiva 89/665/CEE 
sobre utilizació dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de 
Seguretat i Higiene en el Treball.(O09/03/1971). 

- O de 20 de maig de 1952 (BOE:15/06/52). Reglament general sobre seguretat i higiene del 
treball en la construcció. Modificacions: O de 10 de desembre de 1953 (BOE:22/12/53). O de 
23 de setembre de 1966 (BOE:01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O de 20 de gener de 
1956. 

- O de 31 de gener de 1940. Andamios: Cap.VIII, art.66 a 740 (BOE:03/02/40). Reglament 
general sobre seguretat i higiene. 

- O de 20 de setembre de 1986 (BOE:13/10/86). Model de llibre d’incidències corresponent a 
les obres en que sigui obligatori l’estudi de seguretat i higiene. 

 Correcció d’errades: BOE:31/10/86. 
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- O de 16 de desembre de 1987 (BOE:29/12/87). Nous models per a la notificació 
d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i tramitació. 

- O de 31 d’agost de 1987 (BOE:18/09/87). Senyalització, neteja i acabament d’obres fixes 
en vies fora de població. 

- O de 23 de maig de 1977 (BOE:14/06/77). Reglament d’aparells elevadors per obres. 
Modificació: O de 7 de marzo de 1981 (BOE:14/03/81). 

- O de 28 de juny de 1988 (BOE:07/07/88). Introducció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció referent a grúes-torre desmontables per 
obres. Modificació: O de 16 de abril de 1990 (BOE:24/04/90). 

- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE:02/11/89). Protecció dels treballadors front als riscos 
derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

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

Resolucions aprovatòries de normes tècniques reglamentàries per distints medis de 
protecció personal de treballadors: 

- R de 14 de desembre de 1974 (BOE:30/12/74): N.R.MT-1: Cascos no metàl.lics. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles per soldadors. Modificació: 
BOE:24/10/75. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:03/09/75): N.R.MT-4: Guants aillants d’electricitat. 
Modificació: BOE:25/10/75. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 
mecànics. Modificació: BOE:27/10/75. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aillants de maniobres. 
Modificació: BOE:28/10/75. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:06/09/75): N.R.MT-7: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: normes comuns i adaptadors facials. Modificació: BOE:29/10/75. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:08/09/75): N.R.MT-8: Equips de protecció personal de vies 
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respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE:31/10/75. 

- R de 28 de juliol de 1975 (BOE:09/09/75): N.R.MT-9: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: mascarilles autofiltrants. 

 

 

 

 

 

7. Documentació gràfica. Senyals d’obligació i prohibició 

Seguidament, s’adjunten algunes plaques de senyalització corresponents a materials, 
maquinària i proteccions. 

· SENYALS DE PROHIBICIÓ: 

      

 · SENYALS DE PERILL 
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· SENYALS D’OBLIGACIÓ 
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