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Resum 

L’actual annex inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, document necessari segons el RD 1627/97 

pels projectes que s’atenguin a algun dels següents punts: 

• Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 

75 milions de pessetes (450.759 €).  

• Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 

moment a més de 20 treballadors simultàniament.  

• Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del 

total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500 .  

• A les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El present projecte complirà les tres primeres disposicions, justificant-se així la necessitat de 

l’Estudi de Seguretat i Salut i per tant no considerant-se suficient un estudi bàsic. 

Segons el RD 1627/97 l’estudi ha d’incloure les següents parts: 

• Memòria descriptiva, on es detallin els treballs a realitzar, la perillositat d’aquests i les 

mesures preventives a executar. 

• Plec de condicions, on es presentaran les prescripcions particulars dels equips 

preventius així com les normes legals i reglamentàries aplicables. 

• Plànols, per millorar així la comprensió de les mesures preventives presentades. 

• Amidaments, on es quantifiquin les unitats o elements de seguretat projectats. 

• Pressupost, on es quantifiquin les despeses previstes per l’aplicació i redacció de 

l’estudi. 

Abans d’iniciar-se l’execució de les obres, el contractista haurà de redactar l’anomenat Pla de 

Seguretat i Salut en el que s’estudiïn, analitzin i complementin les mesures preses al present 

estudi.  
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1. Informació prèvia 

1.1. Objecte de l’estudi 

El present Estudi de Seguretat i Salut (E.S.S.) té com a objectiu establir les bases tècniques 

per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d'execució del projecte constructiu objecte d'aquest estudi, així com acomplir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31/95 i del R.D. 1627/97. 

D'aquesta manera s'integraran en el Projecte d' Execució Material les premisses bàsiques per 

que el constructor pugui preveure i planificar els recursos tècnics i humans necessaris per 

l’acompliment de les obligacions preventives i els mitjans a utilitzar en aquest centre de treball. 

Tot això quedarà recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se a la Direcció 

Facultativa amb antelació a l’inici de les obres per la seva aprovació i inici dels tràmits de 

Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

1.2. Tipus d'obra i descripció 

El present projecte té per objecte la construcció d’un edifici industrial destinat a l'envasat i 

magatzematge de cervesa en llauna i barril. Es tracta d'un edifici amb planta baixa i primera, a 

més d'un pis tècnic intermedi. A la planta baixa es disposarà el magatzem de producte acabat i 

un tren d'envasat de barril, i a la planta primera es col·locaran dos trens d'envasat de llauna i el 

magatzem de matèries primes. En aquesta planta es deixarà una superfície lliure per futures 

ampliacions de maquinària. 

Les principals característiques constructives de l’edifici es recullen a continuació: 

• La fonamentació del conjunt es farà mitjançant pilotatge in situ per perforació sense 

afectar al sistema hidrològic d'aqüífers de la zona, tot en coordinació amb l'Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA). 

• L'edifici es caracteritza per la seva secció constructiva, formada en la seva planta baixa 

per una alineació de 7 pilars metàl·lics distanciats entre ells 12,66 m amb una 

encavallada metàl·lica constituint la base portant del forjat per una sobrecàrrega de 

3.000 kg/m2
 de producció d'envasat. 

• A la planta primera tres pilars suporten dues gelosies que salven una distancia de 38 m 

cadascuna, sobre les quals es recolzarà la coberta. Aquesta secció constructiva es 

repeteix cada 8 m al llarg de l'edifici fins arribar a la zona de serveis. 
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• El forjat serà de plaques alveolars d’uns 50 cm (inclosa la capa de compressió) 

preparades per la sobrecàrrega anteriorment comentada. 

• L’encavallada metàl·lica entre la qual es disposa el pis tècnic té una alçada aproximada 

de 2,80 m i suportarà també plaques alveolars, calculades en aquest cas per una 

sobrecàrrega de 400 kg/m2 al cordó inferior. Aquest pis servirà pel pas d’instal·lacions i 

canonades de subministrament per màquines d'envasat, així com per encabir els 

desguassos de la planta primera. 

• La major part de façana en general amb plaques alveolars de formigó de 8 x 2,40 amb 

diferentes tonalitats d’àrid superficial formant un mosaic.  

• La coberta serà del tipus Deck, formada per planxes metàl·liques grecades suportades 

per biguetes cada 2,38 m entre jàssera i jàssera. Per damunt d'aquesta es col·locarà 

un aïllament de vidre cel·lular d'alta densitat (175 Kg/m3) o llana de roca (en funció de 

la zona de l’edifici) mentre que el sistema d’impermeabilització s’executarà mitjançant 

una membrana bicapa bituminosa. 

• El paviment de la nau en planta baixa serà de formigó d'uns 20 cm de gruix sobre una 

sub-base de sahorres seleccionades. 

• El paviment de planta primera serà de formigó fratassat amb quars corindó. A les línies 

d'envasat l’acabat serà amb gres de d’alta resistència (tant mecànica com química) 

col·locat en pendent per als desguassos segons ubicació. 

• Els sanitaris es revestiran amb rajola, i els paraments enguixats o revocats aniran 

recoberts de pintura plàstica. 

• Els desguassos seran de PVC, i en particular els baixants pluvials aniran per l’interior 

de la façana. 

• El paviment exterior serà asfàltic i les voreres de formigó. 

• La superfície construïda total serà de més de 45.000 m2. 
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1.3. Pressupost d’execució material i termini 

El Pressupost d’Execució Material, excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, 

s’estima entorn als 20.931.339,06,-- € (VINT MILIONS NOU-CENTS TRENTA-UN MIL TRES-

CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS). El termini estimat d’execució material de 

l’obra és de 18 mesos des de la signatura de l'acta de replanteig. 

1.4. Situació, topografia i condicions meteorològiq ues 

L'edificació projectada es situa a la factoria de Cerb emplaçada entre els carrers Avinguda 

Onze de Setembre, Camí del Roure, carrer del Pi i l’accés lateral a l'aeroport (Ronda de 

Ponent) al terme municipal del Prat de Llobregat. 

L'edifici a construir es situarà al solar annex a la factoria existent, anteriorment ocupat per 

l’empresa Imprefilm i ara agregat a la parcel·la existent, tancant d'aquesta forma tota la illa. 

Aquest s'emplaçarà a la cantonada dels carrers Avinguda Onze de Setembre i Ronda de 

Ponent, deixant la seva façana sud-est a l’ Avinguda Onze de Setembre. 

Per la seva ubicació, la zona del Baix Llobregat disposa d’una climatologia benigna de caràcter 

mediterrani, sense exposició a glaçades significatives ni pluges copioses (tret dels mesos 

d’abril, setembre i octubre). 

Les temperatures mitges són les següents: 

• Estiu: 

o La temperatura seca exterior a l’estiu és de 28ºC. 

o La temperatura humida exterior més probable coincident amb aquesta 

temperatura seca és de 23ºC. 

o L’oscil·lació mitja diària de les temperatures seques durant l’estiu és de 8ºC. 

• Hivern: 

o La temperatura seca exterior a l’hivern és de 1ºC 

La mitjana de temperatures del passat any va ésser de 15,6 ºC. 
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1.5. Unitats constructives 

Les principals unitats constructives que composen l'obra són: 

 

Moviment de terres Instal·lacions i fusteria 

Pilotatge Sanejament 

Estructura metàl·lica Lampisteria 

Estructura portant de formigó prefabricat. Ventilació 

Coberta Instal·lació elèctrica 

Tancaments exteriors de plaques de formigó prefabricat Il·luminació 

Divisions i envans interiors primaris Comunicacions i senyalitzacions 

Acabats exteriors Equipament fix 

Acabats interiors Equipament mòbil 

Tancaments secundaris Revestiments 

Divisions i envans interiors secundaris Acabats 

  

1.6. Mà d’obra 

Es preveu l’actuació en obra dels següents oficis: 

 

Excavadors Muntadors d'estructura d’acer 

Muntadors de Pilots Gruïstes 

Encofradors Manyans 

Ferrallistes Pintors 

Paletes Impermeabilitzadors, col·locadors d’aïllament 

Guixaires Instal·ladors de xarxa de sanejament 

Alicatadors Instal·ladors de sanitaris 

Pavimenters Instal·ladors elèctrics i il·luminació 

Muntadors d'estructura de formigó 
prefabricat 

Instal·ladors de protecció contra incendis i 
seguretat 

Asfaltaires, panoters i voradistes  

 

S’estima una mà d'obra en punta d'execució de 45 treballadors. 

Taula 1.1.  Unitats constructives principals de l’obra 

Taula 1.2. Oficis principals necessaris a l’obra 
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1.7. Mesures prèvies 

Els contractistes hauran de comprovar la manca o no afectació d’altres conduccions en servei, 

sol·licitant plànols a l’organisme responsable del complex industrial. En cas que existeixin 

serveis, s’haurà de gestionar el possible trasllat o desenergització abans de l'inici dels treballs. 

Els serveis habituals que poden ésser afectats en la construcció són els d’aigua, gas, 

electricitat, telèfon i sanejament. Abans de la realització de les tatxes de localització, s’haurà 

demanat a les companyies la possible interrupció del servei en el cas que fos necessari 

(aigua, gas i electricitat). 

1.7.1. Localització mitjançant tatxes 

Com a norma s’actuarà de la següent manera: 

• Es requerirà la presència d’un zelador de la Companyia. 

• Excavació amb màquina fins a arribar a 1 m del servei. Amb martell perforador manual 

fins a arribar a 0,50 m. 

• Excavació manual des dels 0,50 m fins a la localització. 

• A l’excavació manual s’utilitzaran les proteccions individuals adequades. 

• No es picarà amb l’eina (es farà a mode de pala). 

• S’utilitzarà un detector que faciliti les feines de localització. 

Un cop detectada la canalització: 

• Es col·locaran cartells de perill que senyalitzin el servei. 

• Totes les canalitzacions que quedin al descobert i hagin de romandre així durant un o 

més dies es protegiran amb taulells, tanques i senyalització, de forma que sigui 

impossible accedir a elles sense treure les proteccions. 

1.7.2. Localització i treballs en conduccions de ga s 

Es prendran les següents mesures: 

• Presència d’un zelador de la Companyia. 

• No encendre foc ni fumar a la zona afectada. 

• Si existeix enllumenat de senyalització, no es manipularan bombetes sense haver 

desconnectat prèviament el circuit elèctric. 

• No utilitzar maquinària ni objectes que puguin produir espurnes. 



Pàg. 14  Annex F: Estudi de seguretat i salut 

 

• El calçat a utilitzar per les persones que realitzin aquests treballs serà de goma. 

• Evitar vessaments de gasolina, gas-oil, àcids, quitrans, etc. 

• Si es trenca una canonada i es produeix una fuita: 

o Evacuar tot el personal de la zona. 

o Avisar a la Companyia de gas. 

o Avisar a la Policia Municipal. 

o Avisar als Bombers. 

o Estintolar convenientment els trams de tuberia al descobert. 

1.7.3. Localització i treballs en conduccions elèct riques 

Es procuraran les següents actuacions: 

• Presència d’un zelador de la Companyia. 

• Utilitzar les proteccions individuals dielèctriques i eines aïllants. 

• No manipular cap cable. 

• Existirà una persona que no intervindrà en l’excavació i atendrà a qualsevol incident. 

• Protegir i senyalitzar els cables al descobert. 

Noti’s que a la parcel·la de Cerb S.A no existeixen línies elèctriques aèries. 

1.7.4. Localització i treballs en conduccions telef òniques 

Es seguiran les següents recomanacions: 

• Presència d’un zelador de la Companyia. 

• Utilitzar les proteccions individuals adequades. 

• Si es trenca un tub i s’observa que està buit s’actuarà pensant que al costat o a sota 

pot haver-n’hi un altre amb cablejat. 

• No manipular els conductes. 

• Estintolar els trams al descobert, protegir i senyalitzar la conducció. 
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2. Moviment de terres 

2.1. Introducció 

2.1.1. Definició i tipus de moviments de terres 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del 

futur edifici. Les actuacions es poden diferenciar en: 

• Explanacions:   

o Desmunts 

o Terraplens 

• Buidats 

• Excavacions de rases i pous  

2.1.2. Observacions generals 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  

de terres. Per aquest motiu s’ha de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de 

desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 

• Organitzar l’espai per la maquinària (camins, zones d’estacionament, etc.).  

• Preveure elements auxiliars  com bastides amb escales adossades, maquinària per al 

moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc. També cal 

preveure els Sistemes de Protecció Col·lectiva, els Equips de Protecció Individual i les 

Instal·lacions d’Higiene i Benestar. 

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi en el temps prefixat al Projecte d’Execució Material de 

l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
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2.2. Neteja i esbrossament 

2.2.1. Definició i descripció 

La neteja i esbrossament són el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny 

de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la capa vegetal. 

Una vegada realitzat l’enderrocament de les edificacions d’Imprefilm existents es pot iniciar la 

preparació del terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra. Per aquest motiu, cal netejar de 

runa i enderrocs les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a 

l’esbrossament de les zones no edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així 

com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària de bulldózers. 

• Operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 

• Conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 

• Conductors de camions o dúmpers per al transport de runa  

• Senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, 

en maquinària de moviment de terres com: 

• Bulldózers. 

• Carregadores (pala mecànica). 

• Mototraílla o excavadores. 

• Camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària i equi humà consistirà en: 

• Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 

• Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora  

• Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 

• La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa 

vegetal mitjançant carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets. 
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2.2.2. Relació de riscos 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es 

realitza a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, 

tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per executar-la. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que 

aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives, i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 

haurà de realitzar la seva avaluació tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc 

i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar dits riscos. 

 

Riscos 

1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 13.-Sobreesforços. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 16.-Contactes elèctrics. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 22.-Causats per éssers vius.  

5.-Caiguda d'objectes despresos. 23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 27.-Malalties causades per agents químics. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 28.-Malalties causades per agents físics. 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  

 Taula 2.1.  Relació de principals riscos laborals a l’obra. 
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2.2.3. Norma de seguretat 

2.2.3.1. Posada al punt de l'obra per a realitzar a questa activitat 

• Es revisaran els possibles desperfectes de la tanca existent perimetral al terreny. 

• S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de 

personal d'obra i d’oficines. 

• S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal 

d'obra com de maquinària de moviment de terres. 

• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i, complementàriament, en els talls que calgués. 

• Amb els treballs que es desenvolupen s’ha d’assegurar que estan instal·lats els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran comptant 

amb les especificacions detallades al final de la relació d'activitats constructives. 

• Es prendran mesures necessàries per no afectar conductes i canalitzacions existents.  

2.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els 

riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb 

seguretat. Així mateix, s'efectuarà una inspecció prèvia del terreny a fi de detectar 

possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 

• En l’enderrocament d'arbres ja sigui per mitjans mecànics (serres mecàniques,etc.) o 

bé per espenta amb maquinària pesada (bulldózers, carregadores, etc.) s'haurà 

d'organitzar a fi de que els treballadors no ocupin la zona  de l’enderrocament. 

• Tota maquinària de l'obra haurà d'estar dotada d'avisador acústic quan aquesta circuli 

marxa enrere, així com de cabines antibolcada i antiimpacte. 

• A l'entrada de l'obra s'establirà un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida 

de camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. El 

senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.  

• Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació 

de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o 

dúmper amb una lona convenientment lligada. 

• El trànsit de vehicles al solar per a l'evacuació de terres serà dirigit per un cap. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició 

que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
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2.2.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalit zació 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per 

tanques de vianants de 90 cm d'alt. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 

elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 

vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). La senyalització de seguretat viària, segons el codi de 

circulació i en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta activitat, serà la següent: 

 

La senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, estarà conformada per: 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran 

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 

d'abril, senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 

2.2.5. Relació d’equips de protecció individual 

 

Treballs de neteja, desbrossament i transport mecàn ics  (conductors) 

Casc Cinturó antivibratori 

Botes de seguretat Botes d'aigua de seguretat 

Granota de treball Impermeable 

 

Treballs auxiliars (operaris) 

Casc Granota de treball 

Pantalla facial Protecció auditiva  

Botes de seguretat de cuir en llocs secs Canelleres 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits Armilla d'alta visibilitat 

Guants de lona i cuir (tipus americà) Impermeable 

Figura 2.1.  Senyalització de seguretat viària 

Taula 2.2. Protecció individual per a conductors 

Taula 2.3. Protecció individual per a operaris 

Figura 2. 2. Senyalització de seguretat en el treball 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, RD 1407/1192 i les corresponents Normes UNE. 

L'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 

31/1995) i amb el Reial Decret 773/1997 sobre la Utilització d'Equips de protecció personal. 

2.3. Buidats 

2.3.1. Definició i descripció 

Els buidats són excavacions de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell 

d´esplanació. Es preveuen buidats per sanejar zones de terreny en mal estat abans de 

realitzar el reomplert fins la cota de la plataforma de treball. Un cop realitzat dit terraplenat, 

també s’executaran buidats varis per l’execució dels enceps, fossos d’ascensor, etc. 

Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació 

• Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament 

• Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres 

• Senyalistes 

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran en maquinària pel moviment de terres 

com excavadores i camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar: 

• Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari 

• Creant les vies de circulació dins del solar per la maquinària, des de la rasant de 

l'accés dels  carrers 

• Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació 

• Evacuant les terres obtingudes en l´excavació 
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2.3.2. Relació de riscos i la seva avaluació 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos 

més importants. En la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives 

del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant la Probabilitat, el Risc, i la Gravetat. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 

modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 

intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per 

anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Risc 

1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                     BAIXA         MOLT GREU     MITJÀ 

2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                     BAIXA               LLEU         ÍNFIM 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  

5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                LLEU            ÍNFIM 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MITJÀ 

16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MITJÀ 

20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MITJÀ 

21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MITJÀ 

22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  

23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.     ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 

28.-Malalties causades per agents físics.          MITJÀ        GREU         MITJÀ 

 

2.3.3. Norma de seguretat 

2.3.3.1. Posada a punt de l’obra per  realitzar aqu esta activitat 

S’hauran d’acomplir les mateixes dispsicions que a 2.2.3.1. 

2.3.3.2. Procés  

• El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 

Taula 2.4. Nivell de risc en diverses situacions 
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• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i 

la sortida de camions a l’obra. Aquest haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” 

i “direcció obligatòria”, així com portar una armilla de malla lleugera i reflectora. 

• En la realització de l’excavació, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns 

dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, 

telefonia, clavegueram). 

• El trànsit de camions en el solar per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap. 

• En cas que hi hagués una inundació a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 

immediatament l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les terres. 

• És prohibit el trànsit de vehicles i l’aplec de materials a una distància menor de 2 

metres de la vorera de la zona excavada (tret de vehicles que hagin de treballar-hi). 

• Els talussos necessaris seran els suficients per evitar el desmoronament de les terres, 

prohibint el trànsit de vehicles i vianants a menys d’un metre del seu límit. 

• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 

que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i 

en els casos que calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 

• El solar haurà de quedar a la rasant de la plataforma de treball, net i endreçat. 

2.3.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu. L’alçada serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de 

gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants es situaran a 2,5 m entre ells com a  màxim. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 

palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 

 

 
Figura 2.3. Senyalització de seguretat vial 
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

2.3.5. Relació d’Equips de Protecció Individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conduc tors) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat Cinturó antivibratori 

 

 

Treballs auxiliars (operaris) 

Casc Cinturó de seguretat anticaiguda 

Botes de seguretat de cuir per als llocs secs Protecció auditiva (auriculars o tampons) 

Botes de seguretat de goma per als llocs humits Guants de lona i cuir (tipus americà) 

Canelleres Armilla d’alta visibilitat. 

Granota de treball  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). Els Equips de Protecció individual 

hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; 

RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

Figura 2.4: Senyalització de seguretat en el treball 

Taula 2.5.  Elements de seguretat per a conductors 

Taula 2.6. Elements de seguretat per a operaris 
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2.4. Excavació de rases 

2.4.1. Definició i descripció 

S’entén per rasa l’excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel 

obert. A l’obra es preveuen rases pel soterrament de conductes, canalitzacions i per l’execució 

de les riostres perimetrals de l’edifici de l’envasat. 

Les seves principals característiques són les següents: 

• La seva secció transversal com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat. 

• L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 

• El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 

considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

• En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 

• En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus 

d’estrebació a emprar segons les característiques del terreny. 

 Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

• Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 

• Operaris per realitzar l’excavació manual. 

• Operaris pels treballs d’estretament. 

• Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 

bàsicament, en maquinària de moviment de terres: 

• Màquines excavadores. 

• Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases: 

• Excavant en profunditat fins a cota i avançant en longitud alhora. 

• Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

• Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

El procés d’estrebament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la 

part inferior, mentre que el destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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2.4.2. Relació de riscos i la seva avaluació 

Riscos Probabilitat Gravetat Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                       MITJA GREU MITJÀ 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                       BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MITJA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.  MITJA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.  MITJA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MITJA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

 16.-Contactes elèctrics.  MITJA MOLT GREU ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MITJA GREU MITJÀ 

 29.-Malalties causades per agents biològics  MITJA GREU MITJÀ 

 

2.4.3. Norma de seguretat 

2.4.3.1. Posada a  punt de l’obra per  realitzar aq uesta activitat 

Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà 

d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 

l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien . 

2.4.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per treballar amb seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 

personal competent i  amb  la corresponent experiència. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m no s’enretiraran les mesures de protecció  

sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior i es mantindrà un altre operari de 

guàrdia a l’exterior que pugui actuar com a ajudant en el treball i cridar 

l’alarma.S’acotarà la distància de separació entre operaris en funció de les eines que 

emprin. 

Taula 2.7. Nivell de risc en cada situació. 
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• Abans de començar la jornada de treball es revisaran els estrebaments, tensant els 

estampidors quan estiguin afluixats 

• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 

• Es reforçaran aquestes mesures preventives després d’interrupcions de treball de més 

d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors o 

d’altres elements de la mateixa no s’utilitzaran per al descens o ascens ni s’empraran 

per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements 

expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests es trauran només quan deixin  de tenir 

utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals i la part inferior. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la 

rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. 

Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar al fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 

0,70 m encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari caldrà 

baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada 

petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de 

crear els espais necessaris lliures provisionals on podent realitzar els treballs. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny per una llarga durada de l’obertura. 

• El material previst per estrebar haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, 

havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir escales a intervals 

regulars per facilitar l’accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill.  

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, 

es disposaran a distància no menor de 2 m de la vorera del tall. 

• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es 

col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran durant la nit cada deu metres amb punts 

de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. En general 

acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

• En talls de profunditat major de 1,30 m els estrebaments hauran de sobrepassar, com 

a mínim, 20 cm el nivell superficial del terreny. 
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• Es disposarà a l’obra d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals o taulons 

que es reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir 

per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

• Existirà un operari senyalitzador dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània 

prop de la rasa a excavar, es faran prospeccions per conèixer la seva ubicació i es 

realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè 

talli el subministrament d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs.  

• Si no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia a l’iniciar els treballs es 

prohibirà la realització dels mateixos mitjançant mitjans mecànics, permetent-se només 

l’excavació manual amb totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament 

l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En acabar els treballs cal deixar el tall net i endreçat. 

2.4.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i senyalit zació 

Les proteccions col·lectives seran tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció de 90 

cm d’alçada, o palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat : 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 

Figura 2.5.  Senyalització de seguretat vial 

Figura 2.6.  Senyalització de seguretat en el treball 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

2.4.5. Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’execució de rases i transport mecànics  (conductors) 

Casc Cinturó antivibratori 

Botes de seguretat Guants de cuir 

Granota de treball Impermeables 

 

Treballs en rases (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat de cuir per als llocs secs Protecció auditiva (auriculars o tampons) 

Botes de seguretat de goma per als llocs humits Guants de lona i cuir (tipus americà) 

Canelleres Armilla de malla lleugera i reflectant 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). Els Equips de Protecció individual 

hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, RD 1407/1192 i les 

corresponents Normes UNE. 

2.5. Terraplenats 

2.5.1. Definició i descripció 

El terraplenat consisteix en la disposició i compactat de tongades de terres per arribar a la 

rasant d'esplanació. Una vegada realitzat el desbrossament i sanejament del terreny es pot 

iniciar el farciment de terres. En el cas que calgui (coma als laterals de la parcel·la) s'haurà de 

calcular el talús necessari per al sosteniment de les terres segons la seva naturalesa. 

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària per a realitzar el farciment 

• Operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit 

Taula 2.8. Protecció individual per a conductors 

Taula 2.9. Protecció individual per a operaris 
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• Conductors de camions o dúmpers per al transport de terres 

• Senyalitzadors 

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran en maquinària de moviment de 

terres, és a dir: 

• Retrocarregadores 

• Carregadores 

• Camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres 

• Piconadores 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 

• Replantejat el terreny 

• Creades les vies d'accés al terreny, en cas necessari 

• Creades les vies de circulació dins el terreny per a facilitar la mobilitat de la maquinària 

• Desviats els serveis afectats 

2.5.2. Relació de riscos 

Tenint en compte les disposicions detallades a 2.2.2 es contemplaran els riscos de la Taula X.  

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 16.-Contactes elèctrics. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 27.-Malalties causades per agents químics. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 28.-Malalties causades per agents físics. 

 

2.5.3. Norma de seguretat 

2.5.3.1. Posada al punt de l'obra per a realitzar a questa activitat 

S’hauran d’acomplir les mateixes disposicions que a 2.2.3.1. 

2.5.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb seguretat. 

Taula 2.10. Diverses situacions de risc que es poden viure a l’obra 
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• En la realització de les vies d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària 

d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres. 

• El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar serà dirigit per l’encarregat. 

• En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada 

i sortida de camions a l'obra, el qual haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" 

i "direcció obligatòria" i d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 

• En els camions i dúmpers de gran tonatge pel transport de terres es cobrirà la caixa del 

camió o dúmper amb una lona convenientment lligada per evitar la generació de pols. 

• En funció de les característiques de les terres i els agents atmosfèrics (fort vent, sol, 

sequedat, etc.) s'haurà d'humitejar l'esplanació per no generar fangs ni formar pols.  

• És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talusos. 

• En cas d'arreplegat de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la 

precaució de mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 

• Estarà prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició 

que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

2.5.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalit zació 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per 

tanques de vianants de 90 cm d'alt si s’escauen. 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 

Figura 2.7. Senyalització de seguretat viària 

Figura 2.8. Senyalització de seguretat en el treball 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció i senyalització, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 

485/1997, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

2.5.5. Relació d’Equips de Protecció Individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 

Treballs d’excavació i transport mecànics  (conduct ors) 

Casc Cinturó antivibratori 

Botes de seguretat Guants de cuir 

Granota de treball Impermeable 

 

Treballs auxiliars (operaris) 

Casc Granota de treball i impermeable 

Botes de seguretat de cuir per als llocs secs Protecció auditiva (auriculars o tampons) 

Botes de seguretat de goma per als llocs humits Guants de lona i cuir (tipus americà) 

Canelleres Armilla de malla lleugera i reflectant 

Cinturó de seguretat anticaiguda Pantalla facial 

 

Sempre que es condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192 i les corresponents Normes UNE. 

L'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, (Llei 

31/1995), així com el Reial Decret 773/1997 sobre la Utilització d'Equips de protecció personal. 

Taula 2.11. Equips de protecció individual per a conductors 

Taula 2.12. Equips de protecció individual per a operaris 
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3. Fonaments 

3.1. Introducció 

3.1.1. Definició i tipus  

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus 

es troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa.  

A grans trets es classifiquen en fonaments superficials (sabates, lloses, bigues flotants, etc.) i 

profunds (pous de fonamentació, pilots realitzats “in situ”, pilots prefabricats, etc.). 

El present projecte s’executarà amb una fonamentació profunda basada en pilots “in situ” 

barrinats i formigonats pel tub central de la barrina. 

3.1.2. Observacions generals 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament l’excavació, la seva fabricació in 

situ (ferrallat i formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això s’haurà de considerar el 

transport vertical i horitzontal de tots els elements que componen la fonamentació. 

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç caldrà: 

• Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que 

componen la construcció de la fonamentació. 

• Una organització del per establir els camins de circulació de maquinària, zones 

d’estacionament, zones de replegat de material, etc. 

• Una previsió d’elements auxiliars com maquinària per al moviment de terres i transport 

horitzontal i vertical, una previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de 

Protecció Individual, les instal·lacions d’higiene i benestar així com una previsió 

d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que hi hagi instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 

d’higiene i benestar, així com també les preses d’obra (aigua i electricitat). En aquesta activitat 

s’haurà  de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre.                       
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3.2. Pilots in situ 

3.2.1. Definició i descripció  

Els pilots són estructures de formigó armat de petita secció i gran profunditat que suporten les 

càrregues transmetent-les a capes inferiors més resistents. Per millorar la transmissió de la 

càrrega dels pilars es construeixen els enceps, que agrupen dos o més pilots pels seus caps.  

Els fonaments profunds es realitzen tenint en compte: 

• La construcció d’accessos en la rasant de l'inici del pilotatge, en cas que no n'hi hagi. 

• L’excavació del corresponent pou de petita secció i gran profunditat mitjançant 

maquinària pesant (barrinadora). 

• La utilització de llots tixotròpics (bentonites) si apareix el nivell freàtic en l'excavació 

amb cullera (no seran necessaris en el present cas pel fet de ser barrinats i 

formigonats alhora). 

• La colocació de les respectives armadures i l’abocat del formigó. 

Així, serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• Conductors de la maquinària de moviment de terres (excavació). 

• Conductors de la màquina pilotera i operadors de grues. 

• Ferrallistes. 

• Operaris per a la manipulació del formigó. 

• Conductors del camió formigonera i bomba. 

• Soldadors. 

També serà necessari tenir presents els següents mitjans per a dur a terme el pilotatge: 

• Maquinària: barrinadora (rotary), camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc 

”dúmper” de petita cilindrada, maquinària de taller per la ferralla, maquinària de 

bombeig de formigó, etc. 

• Eines manuals. 

• Instal·lació elèctrica provisional.  

• Instal·lació d'higiene i benestar. 
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3.2.2. Relació de Riscos  i la seva avaluació 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.    BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.            BAIXA LLEU ÍNFIM 

 5.-Caiguda d’objectes.                                         BAIXA GREU BAIX 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                               MITJA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.     BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                    MITJA LLEU BAIX 

 10.-Projecció de fragments o partícules.         BAIXA LLEU ÍNFIM 

 15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX 

 16.-Contactes elèctrics.                                            ALTA MOLT  GREU CRÍTIC 

 18.-Contacte amb substàncies càustiques o corrosives  MITJA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                    MITJA GREU MITJÀ 

 20.-Explosions.                                                       BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

 21.-Incendis.                                                              BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.       MITJA GREU MITJÀ 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.           ALTA LLEU MITJÀ 

 28.-Malalties causades per agents físics.        MITJA GREU MITJÀ 

 

3.2.3. Norma de seguretat 

3.2.3.1. Posada a punt de l’obra  per  realitzar aq uesta activitat    

• Els camins d'accés de la maquinària pesant als corresponents pilots s’hauran de 

senyalitzar adequadament. 

• L’accés del personal  d’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins 

independents als camins de circulació de la maquinària. 

• Atès els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge caldrà 

assegurar-se que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 

definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

 

Taula 3.1. Nivell de risc en diverses situacions 
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3.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos 

específics, així com  l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per treballar amb seguretat.   

• Durant la perforació es procurarà que hi hagi la mínima presència de personal al 

voltant de la màquina. 

• L’abocada del formigó al pou es realitzarà mitjançant  una conducció que porti el 

formigó directament al fons del pou. La part superior d’aquest conducte, tindrà forma 

d’embut per evitar vessaments de formigó fresc. 

• Un cop escapçat el cap del pilot es senyalitzaran i protegiran les esperes. 

• Les zones d’excavació es mantindran netes i endreçades. Per aquest motiu s’utilitzarà 

en coordinació amb la pilotadora una pala carregadora que retiri els productes derivats 

de l’excavació, per al seu posterior transport a l’abocador. 

• La posició dels pilots realitzats es senyalitzarà amb elements fàcilment visibles com 

poden ser tatxes clavades de colors llampants. 

3.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyali tzació.  

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per 

cerques tubulars de peus drets de limitació i protecció de 90 cm d’alçària (si s’escauen).  

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat 

a la normativa assenyalada en aquesta activitat: 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en 

l’obra tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997). 

 

 

Figura 3.1. Senyalització de seguretat en el treball 
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3.2.5. Relació d’Equips de protecció  individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:  

 

Treballs d’excavació i transport mecànics  (conduct ors) 

Casc Cinturó antivibratori 

Botes de seguretat Granota de treball 

 

Treball amb armadures  (operaris) 

Casc Davantals en cas de treballs de taller 

Botes de seguretat Granota de treball 

Guants de lona i cuir  

 

Treball de formigonat  (operaris) 

Casc Guants de neoprè 

Botes de seguretat de canya alta Granota de treball 

 

Treballs de soldadura elèctrica (operaris) 

Casc Guants de cuir 

Pantalla amb vidre inactínic Granota de treball 

Davantal de cuir Botes de cuir amb polaines 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual compliran en tot moment els requisits establerts en el RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 

UNE. 

Taula 3.2. Equips de protecció individual per a conductors. 

Taula 3.3. Equips de protecció individual per a operaris (armadures) 

Taula 3.4. Equips de protecció individual per a operaris (formigonat) 

Taula 3.5. Equips de protecció individual per a operaris (soldadura) 
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4. Estructures 

4.1. Introducció. 

4.1.1. Definició i tipus 

Són el conjunt d’elements que formen la part resistent i portant d’una construcció. Es 

diferencien en estructures de formigó, metàl·liques, de fusta, de fàbrica, mixtes, etc. 

En el present projecte s’utilitza estructura metàl·lica tret dels forjats (formigó) i tancaments 

(formigó i fàbrica). 

4.1.2. Observacions generals 

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements 

que la componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

• Verticals: pilars o murs de càrrega. 

• Horitzontals: bigues i forjats. 

• Inclinats: muntants d’escales i rampes. 

Pel que fa a la seguretat en obra cal tenir en consideració els següents punts: 

• A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

o Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la 

seva accessibilitat i seguretat. 

o Pel transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat 

d’elevació apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

• Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de 

programar l’avenç de l’obra considerant les necessitats en el moment (just in time) i 

organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec del material a utilitzar.  

• S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara bastides amb escales 

adossades, estintolaments, etc. També caldrà preveure els Sistemes de Protecció 

Col·lectiva i Equips de Protecció Individual, així com els d’espais per poder moure 

adequadament la maquinària. 

• Abans d’iniciar  aquesta activitat hi ha d’haver instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra, les instal·lacions 

d’higiene i benestar i les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
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4.2. Estructura metàl·lica 

4.2.1. Definició i descripció 

És el conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals (jàsseres i biguetes de perfil laminat, 

rodons d’acer corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que 

constitueixen la part resistent i sustentant de l’edifici Per executar les estructures metàl·liques 

serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• Ferrallistes. 

• Operadors de grua. 

• Operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques i soldadors. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris: 

• Maquinària i eines manuals: grua, traginadora de trabuc “dumper”, maquinària de 

taller, estintolaments, escales manuals, plataformes, bastides, serra circular,etc. 

• Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

4.2.2. Relació de Riscos  i la seva avaluació 

Riscos Probabilitat Gravetat Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      MITJA GREU MITJÀ 

 3.- Caiguda d' objectes per desplom MITJA MOLT GREU ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                          MITJA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MITJA MOLT GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes MITJA LLEU BAIX 

 7.- Cops contra objectes immòbils MITJA LLEU BAIX 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MITJA GREU MITJÀ 

 9.- Cops amb objectes o eines.                        MITJA LLEU BAIX 

11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MITJA LLEU BAIX 

 15.-Contactes tèrmics.                                           MITJA GREU MITJÀ 

 16.-Contactes elèctrics.                                            MITJA MOLT GREU ELEVAT 

 18.-Contacte amb substàncies càustiques o corrosives  MITJA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                      MITJA GREU MITJÀ 

 20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

 21.-Incendis.                                                          BAIXA GREU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MITJÀ 

 28.-Malalties causades per agents físics.          MITJA GREU MITJÀ 

Taula 4.1. Nivell de risc en diverses situacions 
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4.2.3. Norma de seguretat 

4.2.3.1. Posada a punt de l’obra per  realitzar aqu esta activitat    

• S’haurà de preparar la zona de treball de les grues i l’accés fins la mateixa. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  s’haurà d’assegurar que 

ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 

l’execució de l’ obra.  

4.2.3.2. Procés 

4.2.3.2.1 Necessitats generals 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   

• S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent 

nivell en el procés de  construcció de l’estructura. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i 

sobreintensitats i curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent 

interruptor diferencial i els seus respectius magnetotèrmics. 

• S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de 

treball  es pugui produir un incendi. 

• S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es 

realitzin treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de 

metalls mitjançant bufador, tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

• S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 

• S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 

• S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 

• S’haurà de garantir l’evacuació de residus durant l’execució de l’activitat. 
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4.2.3.2.2 Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

• En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de 

portar el cinturó de seguretat ancorat a: 

o Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de 

manera que  no ofereixi cap obstacle en el desplaçament del treballador. 

Aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en un dels extrems i 

en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella 

configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. 

o Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el 

desplaçament de l’ancoratge mòbil. 

• En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales 

metàl·liques manuals, les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder 

subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 

• S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en 

aquesta les peces de gran tonatge. 

• Si l’aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el 

transport de perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una 

grua mòbil. Aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en el seu transport 

horitzontal mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar 

possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant 

eslingues de dos braços amb un angle major a 30º per garantir la seva estabilitat. 

• S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual 

s’aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells 

d’Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades usades. 

• El transport de perfils, armadures, puntals, bigueria, sotaponts i altres elements 

auxiliars per a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat. 

• Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre 

pilars s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, 

que serà emprat en els desplaçaments sobre les ales de les bigues. Una vegada s’hagi 

muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 

• Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de 

soldadura realitzats sobre la seva vertical. 

• És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons 

de soldadura a les alçades  immediates inferiors 
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• A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es 

confeccionarà una guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre 

d’alçada formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. 

• Per intentar evitar l’oxitall en alçada els perfils s’hissaran tallats a la mesura requerida.  

• En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui vàlvules 

antirretrocés, que les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones 

de gas es fixin al carretó portabombones i que els manòmetres estiguin en bon estat. 

• Si s’empra el bufador per al tall “in situ” es procurarà limitar la cascada d’espurnes i 

trossos de ferro colocant a la seva vertical una manta ignífuga. 

• En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui 

convenientment aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el 

grup de transformació estigui convenientment aïllat per evitar el risc de contactes. 

• Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari 

que realitzi aquesta operació emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat 

o situat dintre d’una guíndola. 

• En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, 

l’operari ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines. 

• És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode 

directament connectat al grup, ni tampoc deixar el grup transformador en tensió en el 

cas d’un perllongat abandó del tall d’obra. 

• És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 

• En el muntatge l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals, lligant-les 

en la seva part superior i col·locant recolzaments antilliscants a la seva part inferior. 

• Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul 

d’escala de dos o tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant 

l’execució de l’estructura. És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

• No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 

• Serà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda a les escales metàl·liques 

manuals com escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 

• És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que 

aquesta es troba suspesa per la grua. 

• Les plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de passamans a 90 

cm, barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima haurà de ser de 60 cm. 
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4.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu  L’alçada de la barana  serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a 

mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 

metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm 

i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat 

de protecció constituït per una malla electrosoldada de 150x150 mm i un gruix de 

6mm. Aquesta barana estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub 

quadrat que es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per 

guardacossos cada 2,5 m. 

• Malla electrodosada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. 

• Xarxes horitzontals subjectes per mènsules formades per un cargol de pressió i un 

tornapuntes: La xarxa de poliamida de 3x3 m com a màxim tindrà forrats de 100x100 

mm com a màxim, i corda de 4 mm com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de 

poliamida de 12 mm o més. La xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles 

separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm com a  mínim. L’altre extrem anirà agafat 

a la barra metàl·lica que es recolza a l’extrem de les mènsules contigües, formant un 

conjunt que garanteixi el fre de la caiguda d’un treballador des de 6 metres com a 

màxim. 

• Extintors de pols química seca tipus A i/o B, segons els casos. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 m amb taulons de 2,5 cm de 

gruix i 20 cm d’ample. 

• Taulons clavetejats al forjat si cal, per tapar forats i evitar caigudes a diferent nivell. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 

 

Figura 4.1. Senyalització de seguretat en el treball 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

4.2.5. Relació d'Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Cinturó antivibratori 

Botes de seguretat Granota de treball 

 

Treball amb armadures  (operaris) 

Casc Davantals en cas de treballs de taller 

Botes de seguretat Granota de treball 

Guants de lona i cuir  

 

Treballs amb bufador  (operaris) 

Casc Davantals en cas de treballs de taller 

Botes de cuir amb polaines Granota de treball 

Guants de cuir Ulleres de vidre protectores d’infrarojos 

 

Treballs de soldadura elèctrica  (operaris) 

Casc Davantals de cuir 

Botes de cuir amb polaines Granota de treball 

Guants de cuir Pantalla amb vidre inactínic 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 

R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192 i les corresponents Normes UNE. 

Taula 4.2. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua 

Taula 4.3. Equips de protecció individual per a operaris (armadures) 

Taula 4.4. Equips de protecció individual per a operaris (bufador) 

Taula 4.5. Equips de protecció individual per a operaris (soldadura) 
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5. Coberta 

5.1. Introducció 

5.1.1. Definició i tipus 

La coberta d’un edifici és el conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, 

col·locats en la part exterior d’un edifici el cobreixen i el protegeixen de les inclemències del 

temps. Aquestes poden classificar-se en planes o inclinades segons el seu pendent, així com 

en funció de la seva transitabilitat o segons el material del qual estan fetes (fibrociment, 

aliatges lleugers, pissarra, sintètics, teula, xapa, etc). 

5.1.2. Observacions generals 

• Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura podrà accedir a construir la coberta. Per això 

s’haurà de considerar una previsió d’accés a la mateixa. 

• S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la seva realització. Amb 

aquesta finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, 

un cop realitzat aquest aplec, iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge 

del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta. 

• Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es 

pot instal·lar en el forjat de la coberta una grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les 

elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de 

manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la 

capacitat màxima d’elevació estipulada en la seva placa de característiques. 

• Abans d'iniciar aquesta activitat s’ha de considerar que hi hagi instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació del solar, les instal·lacions d'higiene i benestar i, tanmateix, les 

preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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5.2. Cobertes planes 

5.2.1. Definició i descripció 

Com a cobertes planes es solen considerar aquelles amb un pendent menor al 5%. Aquestes 

inclouen una làmina totalment impermeable i flexible per  facilitar el vessament de l’aigua.  

Serà necessari tenir presents els següents mitjans auxiliars per realitzar l’estructura: 

• Maquinària:  grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada, etc. 

• Eines manuals i estris: Equips de soldadura, bastides de cavallets, bastides de façana, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Preses provisionals d’aigua i electricitat i instal·lacions d’higiene i benestar. 

5.2.2. Relació de riscos  i la seva avaluació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                      ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MITJA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 

 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 

15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MITJA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 

27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 

28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 

 

5.2.3. Norma de seguretat 

5.2.3.1. Posada a  punt de l’obra per  realitzar  a questa activitat 

• El muntacàrregues de l’obra es perllongarà fins la planta coberta o, quan no se’n tingui, 

s’emprarà la grua torre si la ploma passa 3 més de metres sobre del punt més alt. 

• Pels treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà 

d’assegurar que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar. 

Taula 5.1. Nivell de risc en diverses situacions 
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5.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos 

específics de l’ús dels mitjans auxiliars per realitzar els treballs amb seguretat. 

• S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a 

diferent nivell durant la construcció de la coberta. 

5.2.3.2.1 Protecció dels buits perimetrals. 

• En primer lloc s’haurà de procurar construir l’ampit perimetral. 

• Si fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 

mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la 

llimatesa per a ancorar el mosquetó del cinturó de seguretat. 

5.2.3.2.2 Protecció dels buits a la superfície de coberta 

• S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents 

elements esmentats a continuació: 

o Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats 

a l'execució de la coberta.  

o Tapes de fusta: els forats es taparan amb taulons correctament fixats a la 

plataforma de treball. 

o Baranes: De 90 cm d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per 

muntants. És convenient emprar el guardacòs com muntant de la barana. 

• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes, les elevacions de material es realitzaran 

mitjançant bateas (plataformes d’hissat). Així mateix, el material que s’empri s’hissarà  

convenientment lligat o encintat al corresponent palet o suport. 

• Es suspendran els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h per  

prevenir del risc de caiguda d’objectes i persones. 

• Els rotllos d’impermeabilitzant es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, 

es calçaran per evitar que rodin per l’efecte del vent i aniran ordenats  per zones de 

treball per facilitar la seva manipulació. 

• Els recipients que transportin líquids de segellament (betums, asfalts, morters, 

silicones) s’emmagatzemaran a una zona especialment habilitada amb un extintor de 

pols química i s’ompliran de tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

• Les planxes de vidre cel·lular es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre 

el terra per realitzar els petits ajusts. 
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• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, 

sobreintensitats i curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent 

interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics. 

5.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu de fusta, subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de 

pressió o un tub embegut al forjat o una fusta ben clavetejada a la cantonada del forjat. 

L’alçada serà de 90 cm i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 

cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 m entre ells com a  màxim. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub 

quadrat que es clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per 

guardacossos cada 2,5 m. 

• Tapes de fusta: es taparan els forats amb taulons de fusta ben fixats a la plataforma. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. 

• Bastides.  

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb 

taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa assenyalada  en  aquesta activitat:  

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 

en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  

 

Figura 5.1. Senyalització de seguretat en el treball 
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5.2.5. Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Cinturó antivibratori 

Botes de seguretat Granota de treball 

 

Treballs de segellament (operaris) 

Casc Guants de cuir 

Botes de cuir de seguretat Granota de treball 

 

Treballs de soldadura elèctrica  (operaris) 

Casc Davantals de cuir 

Botes de cuir amb polaines Granota de treball 

Guants de cuir Pantalla amb vidre inactínic 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 

proporcionats  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 

Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts 

al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

 

 

 

 

Taula 5.2. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua 

Taula 5.3. Equips de protecció individual per a operaris (segellament) 

Taula 5.4. Equips de protecció individual per a operaris (soldadura) 
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6. Tancaments exteriors 

6.1. Introducció 

6.1.1. Definició i tipus 

Elements constructius que tanquen i limiten lateralment l’edifici aportant l’aïllament necessari a 

les zones interiors. Existeixen façanes de fàbrica (blocs, maons, etc.) o prefabricades (plaques 

alveolars de formigó, façanes ventilades, plafons lleugers, etc.) 

6.1.2. Observacions generals  

• Haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a les respectives plantes per 

a la confecció d'aquest tancament. Al tenir en projecte una façana de placa alveolar 

que no recolza sobre cap forjat, pot ésser possible que en certes fases es munti 

façana sense tenir els forjats fets, amb el que l’aplec es realizarà a terra.  

• L’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com 

bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 

• Per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 

muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de 

l'edifici segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. 

També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap 

elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint 

present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 

• A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de 

pas i de treball mitjançant punts de llum amb una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 

• Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques 

perimetrals de limitació del solar, les instal·lacions d' higiene i benestar i tanmateix les 

preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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6.2. Façanes ventilades 

6.2.1. Definició i descripció 

Tancament d’edificis constituït per una estructura auxiliar que passa per davant de l’estructura 

de l’edifici i sobre la qual s’acoblen els elements lleugers de tancament. 

El tancament exterior estarà constituït fonamentalment pels següents elements: 

• Fulla principal de façana (plaques alveolars de formigó) 

• Estructura auxiliar, el muntatge de la qual es realitzarà segons els següents sistemes: 

o Sistema 1 : rastrell format per muntants verticals i travessers horitzontals. 

o Sistema 2 : rastrell format només per muntants verticals. 

• Elements de revestiment (rajoles ceràmiques). 

Per realitzar els tancaments de la façana ventilada serà imprescindible considerar l’equip 

humà següent: 

• Operaris de grua 

• Muntadors de la fulla de façana 

• Muntadors de subestructura metàl·lica  

• Soldadors 

• Vidriers 

• Muntadors del revestiment 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la 

seva realització: 

• Maquinària: grua. 

• Estris: bastides de façana, penjats, plataformes elevadores, proteccions col·lectives i 

personals, etc.. 

• Eines manuals. 

• Preses provisionals d’aigua i electricitat. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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6.2.2. Relació de riscos i la seva avaluació  

Riscos                          Gravetat   Probabil itat Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                    ALTA        MOLT GREU     CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   ALTA              GREU            ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MITJA         MOLT GREU    ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA        LLEU              ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA         GREU            ELEVAT 

6.-Trepitjada d’objectes.                                            ALTA            GREU            ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.                             ALTA             LLEU               MITJÀ 

9.-Cops contra objectes o eines.                               MITJA        LLEU                BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                   MITJA           LLEU                BAIX  

11.-Atrapaments per o entre objectes.                        MITJA            LLEU                 BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                      BAIXA           LLEU          ÍNFIM 

14.-Exposició a temperatures extremes.                     BAIXA        GREU       BAIX 

15.-Contactes tèrmics.                                                BAIXA            GREU       BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                              MITJA          GREU             MITJÀ 

19.-Exposició a radiacions.                                       MITJA          GREU               MITJÀ  

20.-Explosions.                                                         BAIXA         MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.                                                             BAIXA         GREU         BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.              ALTA            LLEU             MITJÀ 

28.-Malalties causades per agents físics.                   MITJA        GREU         MITJÀ  

 

6.2.3. Norma de seguretat 

6.2.3.1. Posada a punt de l’obra per realitzar aque sta activitat 

• Es garantirà el subministrament dels elements que conformen l’estructura del 

tancament als diferents talls mitjançant la grua torre. 

• Ateses les feines que es desenvoluparan, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes 

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.  

6.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la construcció de la façana ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar els treballs amb seguretat. 

• Per tal d’evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, ordenat 

i convenientment il·luminat (100 lux mesurats a una alçada de 2 m). 

• En cas que per necessitats de construcció no pugui ser instal·lada una barana de 

seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’utilitzar cinturó. 

Taula 6.1. Nivell de risc en diverses situacions 
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• S’ha d’evitar la presència de material prop dels perímetres i es vigilarà la instal·lació 

correcta dels sòcols a les baranes de seguretat per tal d’evitar la caiguda d’objectes.  

• Pel que fa a la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions 

ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions. Per evitar lumbàlgies, es farà de 

manera que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

• En la manipulació de la mola radial, i per tal d’evitar lesions als ulls, els operaris hauran 

d’emprar ulleres antiimpactes. 

• Sempre que sigui obligat de treballar a nivells superposats es protegirà als treballadors 

situats a nivells inferiors amb viseres o mitjans equivalents. 

• El revestiment de façana es descarregarà en blocs perfectament fleixats o lligats. 

• El bragat pel transport vertical mitjançant la grua es realitzarà emprant bragues dobles. 

• L’hissat del material a les plantes es realitzarà mitjançant blocs d’elements fleixats, i 

mai amb elements solts. Els acopis no envairan mai les zones de pas. 

• Els talls es mantindran lliures de retalls metàl·lics, vidres i altres objectes punxants. 

• Es desmuntaran temporalment les proteccions col·lectives quan obstaculitzin els 

treballs. Mentrestant, l’operari que rep la càrrega emprarà el cinturó de seguretat. 

• Els muntants i travessers de la subestructura no han d’actuar com a recolzament de 

bastides o d’altres mitjans auxiliars de l’obra (escales de mà). 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Abans de l’ús d’una màquina o eina elèctrica que no estigui proveïda de doble 

aïllament, l’operari haurà d’assegurar-se que estigui connectada al circuit de terra. 

• L’operari, abans d’iniciar un treball amb màquines elèctriques, ha d’assegurar-se que 

estiguin connectades a un quadre amb diferencials i magnetotèrmics. 

• Els elements metàl·lics seran “presentats” per un mínim de dos treballadors. 

• Està prohibit muntar bastides amb elements com bidons, caixes, etc. 

• Es disposaran ancoratges de seguretat a l’estructura de l’edifici on amarrar el 

mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions d’instal·lació. 

• El vidre “presentat” a l’estructura del tancament es rebrà i s’acabarà d’instal·lar 

immediatament. La seva manipulació es realitzarà mitjançant ventoses i mentrestant 

no es podrà treballar a la seva vertical. 

• Els vidres transparents ja instal·lats es senyalitzaran adequadament. 
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• La instal·lació de vidre es farà des de l’interior de l’edifici, subjectat-se l’operari amb el 

cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci un vent superior als 60 Km/h.  

6.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat seran 

constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 

cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants es situaran a 2,5 m entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i 

reforç central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de 

protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6mm. Aquesta 

barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes semblants a les de tennis plastificades: la part superior 

disposarà d’un tub quadrat al qual s’enganxarà la xarxa, el qual serà subjectat per 

guardacossos situats cada 2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. 

• Marquesines o viseres que volin entre 1,5 i 2 m, quallades amb taulons de 2.5 cm de 

gruix i 20 cm d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció de 90 cm d’alçada, o  llices de 

peus inclinats units a la seva part superior per un tauló de fusta. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

Figura 6.1. Senyalització de seguretat en el treball 
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6.2.5. Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de Protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat  

 

Treballs amb bufador  (operaris) 

Casc Davantals en cas de treballs de taller 

Botes de cuir amb polaines Granota de treball 

Guants de cuir Ulleres de vidre protectores d’infrarojos 

 

Treballs de soldadura elèctrica  (operaris) 

Casc Cinturó de seguretat quan calgui 

Botes de cuir amb polaines Granota de treball 

Guants de cuir Pantalla amb vidre inactínic 

Ulleres contra impacte quan es requereixi Mandil de cuir 

 

Treballs de muntatge  (operaris) 

Casc Cinturó de seguretat quan calgui 

Botes de cuir amb polaines Granota de treball 

Guants de cuir Ulleres contra impacte quan es requereixi 

 

Treballs de cristalleria  (operaris) 

Casc Cinturó de seguretat quan calgui 

Botes de cuir de seguretat Granota de treball 

Manyoples de cuir Canelleres de cuir 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 

R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

Taula 6.2. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua 

Taula 6.3. Equips de protecció individual per a operaris (bufador) 

Taula 6.4: Equips de protecció individual per a operaris (soldadura) 

Taula 6.5: Equips de protecció individual per a operaris (muntatge) 

Taula 6.6. Equips de protecció individual per a operaris (cristalleria) 
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7. Tancaments interiors 

7.1. Introducció. 

7.1.1. Definició i tipus 

Els tancaments interiors són elements constructius sense missió portant que tanquen i limiten 

l’espai interior d’un edifici. Poden ésser de fàbrica o prefabricats (plafons de cartró guix, 

plaques de formigó, etc.). En el present projecte s’utilitzaran principalment tancaments de bloc 

de formigó i plafons de cartró-guix. 

7.1.2. Observacions generals 

• Un cop realitzat el forjat, es marcarà la distribució dels envans a cada planta. 

• Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones 

on es necessitaran per a la confecció d’aquests tancaments.  

• S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 

escales de mà, tubs d’evacuació de runes, etc. 

• Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions 

col·lectives ja instal·lades.  

• Per tal de facilitar el transport vertical dels materials s’haurà de tenir la precaució que 

estigui instal·lat el muntacàrregues i que les seves guies estiguin perfectament 

ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a 

l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, sigui impossible de realitzar 

amb el muntacàrregues.  

• S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 

que han de tenir una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 

• S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a 

l’obra, així com també les instal·lacions d’higiene i benestar i les preses provisionals 

d’obra (aigua i electricitat). 
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7.2. Tancaments de fàbrica 

7.2.1. Definició i descripció. 

Són divisions interiors fixes sense funció estructural, formades amb totxos o blocs ceràmics o 

de formigó. La formació dels envans es realitza en les següents fases: 

• Senyalització a planta, mitjançant “azulete”, de la primera filada. 

• Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 

• Instal·lació d’una bastida de cavallets i formació de les següents filades. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes elevat mitjançant grua o 

muntacàrregues i transportat per toros a l’interior de cada planta. El transport del material 

paletitzat des del camió fins el muntacàrregues es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

 Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• Operadors de grua. 

• Paletes. 

• Operaris de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització dels envans: 

• Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per 

a transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 

• Eines manuals i estris com bastides, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de 

subministrar aigua a cada planta. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici connectada a la 

presa provisional general. De la presa general sortirà un cable que alimentarà  cada 

bloc i d’aquest últim quadre partirà el muntant que alhora alimentarà cada un dels 

quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de 

disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de 

curtcircuits o sobreintensitats.  
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7.2.2. Relació de riscos i la seva avaluació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell                   MITJA        MOLT GREU    ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MITJA             GREU                MITJÀ 

3.-Caiguda d’objectes per desplom                            BAIXA         GREU              BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació                        BAIXA      LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes                                                  BAIXA          GREU               BAIX 

6.-Trepitjada sobre objectes                                         MITJA     LLEU                BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.                                ALTA              LLEU    MITJÀ 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.               MITJA         GREU             MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines.                                      MITJA       LLEU      BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                  MITJA           LLEU               BAIX  

13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA    GREU        BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                                MITJA      GREU              MITJÀ 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MITJA           LLEU      BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA       LLEU             MITJÀ 

27.-Malaties causades per agents químics.                   MITJA       GREU            MITJÀ 

28.-Malalties causades per agents físics.                    MITJA             GREU              MITJÀ  

 

7.2.3. Norma de Seguretat 

7.2.3.1. Posada a punt de l’obra per  realitzar aqu esta activitat 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el 

muntacàrregues d’obra o, si manca, es farà servir la grua torre. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja 

estiguin construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de 

la resta de l’obra.  

7.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta 

amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i 

convenientment il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades en les activitats anteriors. 

Taula 7.1. Nivell de risc en diverses situacions 
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• Si per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana, l’operari exposat a 

risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• Quan per necessitats d’obra s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del 

tall d’estructures, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les 

necessitin i, fins i tot, mentre no s’estigui treballant en aquell punt. 

• Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de 

ser auxiliat per plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es 

col·locaran sempre més endins del cantell del forjat per a que les baranes de perímetre 

puguin continuar realitzant la seva funció. 

• Els fleixos han de mantenir-se en bon estat, havent-se de tallar quan s’ha extret el 

material del palet ja que en cas de no fer-ho podrien convertir-se en un llaç amb el qual 

es podria ensopegar, ocasionant caigudes al mateix o diferent nivell. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 

evitar cops i ferides. Es procurarà no transportar manualment més de 30 kg. 

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 

mòbils, i es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es 

protegiran els ulls amb ulleres antipartícules. 

• S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre l’alçada 

de l’espatlla. 

• Posat que es treballés amb una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es 

posarà una protecció a base de barana perimètrica. 

• Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin 

als forjats, esforços superiors als d’ús. 

• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la 

façana, els quals disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una 

correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem inferior.  
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7.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran 

constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 

cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 

m entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm, 

i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de 

protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm Aquesta 

barana estarà sustentada per un guardacòs amb forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa 

d’un tub quadrat, al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per 

guardacossos cada 2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 m, quallades amb taulons de 

2,5 cm de gruix i 20 cm d’ample. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada a aquesta activitat: 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 

en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

7.2.5. Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat Cinturó antivibratori 

Figura 7.1. Senyalització de seguretat en el treball 

Taula 7.2. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua 
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Treballs de maçoneria (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Cinturó de seguretat 

Guants de cuir i lona (tipus americà) Guants de goma (neoprè) en manipulació de morters 

Màscara amb filtre antipols, si calgués Ulleres antiimpacte, si calgués 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 

RD 773/1997, R.D. 1407/1192 i les corresponents Normes UNE. 

7.3. Tancaments amb plafons prefabricats 

7.3.1. Definició i descripció 

Són divisions fixes sense funció estructural realitzades amb plaques i plafons per a 

separacions d’espais interiors d’un edifici. La construcció de tancaments interiors a base de 

plafons es realitza en les següents fases: 

• Senyalització a planta mitjançant “azulete” 

• Col·locació de guies i plafons 

• Segellat de juntes entre plafons 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes, elevat mitjançant grua i 

prèviament empaquetat. 

Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible 

considerar l’equip humà següent: 

• Operadors de grua. 

• Muntadors de plaques prefabricades. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la 

seva realització: 

• Maquinària: grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil. 

Taula 7.3. Equips de protecció individual per a operaris (maçoneria) 
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• Eines manuals i estris: escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici connectada a la 

presa provisional general. De la presa general sortirà un cable que alimentarà  cada 

bloc i d’aquest últim quadre partirà el muntant que alhora alimentarà cada un dels 

quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de 

disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de 

curtcircuits o sobreintensitats.  

• Presa provisional d’aigua i instal·lacions d’higiene i benestar.  

7.3.2. Relació de riscos i la seva avaluació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.                                         ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.                                 ALTA LLEU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines.                                     MITJA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                         MITJA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                          BAIXA LLEU ÍNFIM 

16.-Contactes elèctrics.                                                  MITJA MOLT GREU ELEVAT 

19.-Exposició a radiacions MITJA GREU MITJÀ 

20.-Explosions BAIXA MOLT GREU BAIX 

21.-Incendis BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.                ALTA LLEU MITJÀ 

27.-Malalties causades per agents químics MITJA GREU MITJÀ 

28.-Malalties causades per agents físics.                       MITJA GREU MITJÀ 

 

7.3.3. Norma de Seguretat 

7.3.3.1. Posada a punt de l’obra per realitzar aque sta activitat 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, 

s’han d’assegurar de que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar 

definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

Taula 7.4. Nivell de risc en diverses situacions 
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7.3.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la col·locació dels plafons ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels 

tancaments interiors amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i 

convenientment il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors als llocs on hi hagi risc. 

• Quan per necessitats d'obra sigui necessari treure proteccions col·lectives provinents 

de talls anteriors, aquestes hauran d’ésser reposades en tots aquells espais que les 

requereixin, i fins i tot durant aquell espai de temps en el que, per una o altra raó, no 

s’estigui treballant en aquell lloc. 

• En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de 

seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó ben ancorat. 

• Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques.  

• S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 

disposició dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la 

façana, els quals disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una 

correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem inferior.  

7.3.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran 

constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 

cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 

entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i 

reforç central amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat 

de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. Aquesta 

barana estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
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• Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa 

d’un tub quadrat on s'hi clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per 

guardacossos cada  2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 m quallades amb taulons de 

2,5 cm de gruix i 20 cm d’ample. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada a aquesta activitat: 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 

en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

7.3.5. Relació d’Equips de Protecció Individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat  

 

Treballs de muntatge (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Cinturó de seguretat, si calgués 

Guants de cuir i lona (tipus americà) Guants de goma (neoprè) en manipulació de 

pastes de segellat 

Màscara antipols d’un sol ús, per mola radial Ulleres antiimpactes, per la mola radial 

 

 

Figura 7.2. Senyalització de seguretat en el treball 

Taula 7.5. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua  

Taula 7.6. Equips de protecció individual per a operaris 
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Treballs amb pistola fixa-claus (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Ulleres antiimpactes 

Guants de cuir i lona (tipus americà)  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 

proporcionats als treballadors , reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 

RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

 

Taula 7.7. Equips de protecció individual per a operaris (pistola fixa – claus) 
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8. Revestiments de paraments 

8.1. Introducció 

8.1.1. Definició i tipus 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o 

aspecte. Els diferents tipus de revestiments es detallen a la Taula 8.1. 

 

Aplacats o xapats:  revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de 
fusta, perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o 
altres. 

Arrebossats:  revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per 
eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat 
posterior. 

Estucat:  revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines 
sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la 
finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 

Aplacats o xapats:  revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i 
taulons de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i 
plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres. 

Exteriors  

Enrajolat de parets:  revestiment de paraments interiors amb rajoles de València. 

Arrebossats:  revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per 
eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat 
posterior. 

Flexibles:   revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i 
microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 

Refererit:  revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-
les, abans de l’operació més fina del lliscat. 

Lliscat:  revestiments continus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o 
acabament que es fa a sobre de la superfície del referit. 

Pintures:  revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria 
i elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

Interiors  

 Teixits:  revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base 
de fibra natural o artificial. 

 

8.1.2. Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

• Per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 

• Per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

• En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran grues de petita 

capacitat. 

Taula 8.1. Tipus de revestiments 
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• Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 

100 lux. 

• S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar, les instal·lacions d’higiene i benestar i 

també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

8.2. Revestiments interiors 

8.2.1. Definició i descripció 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves 

propietats i/o aspecte. Existeixen diferents tipus de revestiments interiors com poden ésser els 

aplacats o xapats, arrebossats, pintats, enrajolats de parets (ja sigui amb morter de ciment o 

amb adhesiu), referits, lliscats, tèxtils o flexibles.   

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes, el qual s’elevarà mitjançant la 

maquinària instal·lada per a aquesta finalitat (muntacàrregues, gruetes, etc). El transport 

s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat des del 

camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• Operadors de grua. 

• Operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 

• Operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització dels revestiments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides tubulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• Presa provisional d’aigua, instal·lació elèctrica provisional i instal·lacions d‘higiene i 

benestar. 
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8.2.2. Relació de riscos i la seva avaluació. 

   

Riscos  Probabilitat Gravetat Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MITJA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJA GREU MITJÀ 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MITJA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MITJA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MITJÀ 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MITJA GREU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines. MITJA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MITJA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJA GREU MITJÀ 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MITJA GREU MITJÀ 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MITJÀ 

27.-Malalties causades per agents químics.  MITJA GREU MITJÀ 

 

8.2.3. Norma de Seguretat 

8.2.3.1. Posada a punt de l’obra per realitzar aque sta activitat 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el 

muntacàrregues d’obra, i mitjançant bombes per elevacions de morters, formigons, 

guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen per realitzar els revestiments, s’ha 

d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives 

per a l’execució de la resta de l’obra.  

8.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans necessaris per tal de realitzar-los amb seguretat. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i 

ben il·luminat. 

Taula 8.2. Nivell de risc en diverses situacions 
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• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors. 

• És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues 

escales de mà, tant les de recolzament lliure com les de tisora. 

• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables 

per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures. 

• Es podran utilitzar bastides de cavallets fixes fins a 3 metres d’alçada. Per sobre de 3 

metres s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una 

alçada sobre el paviment de dos metres. 

• En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es 

posarà una protecció a base de barana perimètrica.  

• Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils no es posaran en servei 

sense abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjats. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant portabombetes estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser 

auxiliada per plataformes específiques de càrrega i descàrrega. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats, i dits fleixos s’hauran 

de tallar un cop oberts per no convertir-se en un “llaç” amb el qual es pugui ensopegar i 

comportar caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal 

d’evitar cops, ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 

mòbils, i es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material a transportar no superi els 30 Kg. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense 

les clavilles mascle-femella. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
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8.2.3.2.1 Enrajolats 

• El tall de les rajoles i demés peces ceràmiques mitjançant la serra de trepar es 

realitzarà a locals oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 

• Les zones de treball es netejaran de retalls i deixalles de pasta. 

• Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 

• És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 

• Les caixes de plaquetes o rajoles s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels 

talls disposades de manera que s’evitin sobrecàrregues innecessàries. 

• Les caixes de rajoles no es disposaran obstaculitzant les zones de pas. 

8.2.3.2.2 Arrebossats, enfoscats, referits i lliscats. 

• Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on 

siguin necessaris i el més separat possible dels trams per evitar sobrecàrregues, 

sempre sense obstaculitzar les zones de pas.  

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades 

mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, 

etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament voluntari. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat, si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es 

compleixi el Reglament de Baixa Tensió.  

8.2.3.2.3 Pintures 

• Es farà el possible per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual 

cosa es dotarà els treballadors de peces de treball adequades que els protegeixin 

d’esquitxades i permetin la seva mobilitat. Aquestes es detallen a l’apartat 8.2.5. 

• Quan s’apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors 

hauran de ser dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals 

vigents. A aquest adaptador facial hi anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o 

mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de pigment. 

• El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, 

es durà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 
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• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics no 

es fumarà, ni tampoc es menjarà ni es beurà. 

• Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts 

irradiadores de calor i es tindrà previst un extintor pels voltants del tall. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de 

fer en recipients tancats allunyant-los de fonts de calor. En particular, quan 

s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta 

periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols 

química seca al costat de la porta d’accés al magatzem provisional de pintures 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de 

repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

8.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 

cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 

m entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i 

reforç central amb tub buit. A la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 

protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm i 6 mm de gruix. Aquesta 

barana estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb 

taulons de 2,5 cm de gruix i 20 cm d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 

 Figura 8.1. Senyalització de seguretat en el treball 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

8.2.5. Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat Cinturó antivibratori 

 
 
 

 

Treballs de pintura i coles (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Guants de goma (neoprè) 

Màscara amb filtre químic o mecànic segons 

producte 

Pantalla facial, si s’escau 

 
 
 

Treballs amb morters i guixos (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Guants de goma (neoprè) 

 
 
 

Treballs de revestit o xapat (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes decuir de seguretat Guants de cuir i lona (tipus americà) 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 

R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

 

 

Taula 8.3. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua 

Taula 8.4: Equips de protecció individual per a operaris (pintura i coles) 

Taula 8.5: Equips de protecció individual per a operaris (morters i guixos) 

Taula 8.6. Equips de protecció individual per a operaris (revestits i xapats) 
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9. Paviments 

9.1. Introducció 

9.1.1. Definició i tipus 

El paviment és la capa constituïda per un o més materials que es col·loca sobre un terreny 

natural o nivellat per augmentar la seva resistència i servir per la circulació de persones o 

vehicles. Usualment es revesteix o rep un acabat superficial per millorar les seves propietats 

estètiques i funcionals. Poden ésser de peces rígides (ceràmica, terratzo, fusta, etc.), 

paviments flexibles (moqueta, fibres naturals, linòleum, PVC, etc.) o simplement de formigó 

acabat superficialment (reglejat, fratassat, etc.). 

Al present projecte existirà una solera de formigó a la planta baixa revestida amb un paviment 

continu o amb lloseta ceràmica segons la zona, mentre que als forjats es preveu una capa de 

compressió de formigó la qual anirà revestida amb terratzo, rajola, paviment continu, lloseta, 

etc. en funció de la seva ubicació. 

9.1.2. Observacions generals 

Per a la construcció dels paviments es seguirà el següent procediment : 

• Preparació del terreny. 

• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 

• Col·locació o execució del propi paviment i posteriors revestiments. 

S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació de l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar i també les connexions 

provisionals aigua, telèfon i electricitat. 

9.2. Revestiments dels paviments 

9.2.1. Descripció 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes, el qual s’elevarà mitjançant la 

maquinària instal·lada per a aquella fi (grues, muntacàrregues, gruetes, etc.). 
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El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta, mentre que el moviment del 

material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà 

mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• Operadors de grua. 

• Enrajoladors i d’altres. 

• Operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització dels paviments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de 

petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

• Estris i eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional i instal·lacions d’higiene i benestar. 

9.2.2. Relació de riscos i la seva avaluació 

 

Riscos  Probabilitat  Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MITJA GREU MITJÀ 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MITJA GREU MITJÀ 

10.-Projecció de fragments o partícules                     MITJA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJA GREU MITJÀ 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MITJA GREU MITJÀ 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MITJA GREU MITJÀ 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MITJÀ 

27.-Malalties causades per agents químics.                     MITJA GREU MITJÀ 

Taula 9.1. Nivell de risc en diverses situacions 



Pág. 74  Memoria 

 

9.2.3. Norma de Seguretat 

9.2.3.1. Posada a punt de l’obra per realitzar aque sta activitat 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua i el 

muntacàrregues d’obra. Per elements de poc pes es tindrà la grueta, i per les 

elevacions de morters, formigons i materials a granel s’utilitzaran bombes. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar 

que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució 

de la resta de l’obra. 

9.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb seguretat. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i 

ben il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar el mateix 

amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux mesurats a una 

alçada sobre el paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant portabombetes estancs amb 

mànec aïllant i  reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 

convenientment bragat a la grua. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser 

auxiliat per plataformes específiques.   

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats, havent-se de tallar 

dits fleixos després del seu ús per evitar ensopegades i caigudes. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 

evitar cops i ferides. Es procurarà que el material a transportar no superi els 30 Kg. 

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 

mòbils, i es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
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• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 

clavilles mascle-femella. 

9.2.3.2.1 Paviment de peces rígides (rajola) 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als 

pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el 

tallador a sotavent, per intentar evitar respirar els productes del tall en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de 

compte amb la projecció de partícules. Per això s’ha de fer a un lloc on el trànsit de 

personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.  

• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, 

cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 

• Les peces s’hauran d’apilar correctament a la plataforma emplintada dins de les caixes 

de subministrament, i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 

• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments. 

• Les peces soltes de paviment s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de 

gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  

• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de 

plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 

• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a 

les superfícies recentment solades. 

• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al 

costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 

• Les caixes de paviment mai s’han de disposar obstaculitzant les zones de pas. 

• Quan un lloc de pas i comunicació interna de l’obra estigui en fase de pavimentació es 

tancarà el seu l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals. 

• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de 

“perill” amb rètol de “paviment lliscant”. 
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• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament per evitar 

els accidents per risc elèctric, així com de cèrcol de protecció antiatrapaments, per 

contacte amb els raspalls i papers de vidre. 

• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de 

vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Els llots producte dels poliments han de ser retirats sempre cap a les zones que no 

siguin de pas, i han de ser eliminats de la planta un cop finalitzat el treball. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb 

un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Les màquines de fregar a emprar estaran dotades de doble aïllament per evitar 

accidents per contacte amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant 

de l’electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran 

sempre amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica. 

• Les serradures produïdes seran escombrades i eliminades de les plantes. 

• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles 

generades, que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

9.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalit zació. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 

per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha 

de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 

d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i 

reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 

protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de ferro de 6 mm. 

Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

9.2.5. Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat Cinturó antivibratori 

 
 
 

Treballs amb morters, formigons i llots (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat Guants de goma (neoprè) 

 

Treballs de col·locació de paviment (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Guants de cui i lona (tipus americà) 

Genolleres Ulleres antiimpacte en paviments rígids 

Màscara antipols en tall de paviments rígids  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 

R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

Figura 9.1. Senyalització de seguretat en el treball 

Taula 9.2. Equips de protecció individual per a conductor i operadors de grua 

Taula 9.3. Equips de protecció individual per a operaris (morters, formigons i llots) 

Taula 9.4. Equips de protecció individual per a operaris (paviment) 
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9.3. Paviments asfàltics 

9.3.1. Definició i descripció 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i 

tractament que presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments 

del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de 

ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  penetri i disminueixi la capacitat que porta de 

les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

Els paviments asfàltics  estan  formats per:  

• Subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de 

pavimentació sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una 

capa granular que col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i 

protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres millorant la 

qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat resistent. 

• Rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia 

de separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el 

seu seient serveixen de contenció als materials de les capes de base i de paviment 

durant les operacions d'estès i compactat dels mateixos.  

• Base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a 

cada secció estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i 

paviment), tant en relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de 

cadascuna d'elles. 

• Paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla 

asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en 

calçades, és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de rodadura. 

Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg 

d'imprimació, capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària. 

• obrers i peons. 

• asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 

realització dels paviments: 
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• Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o 

camió   asculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, 

grup electrogen,  asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 

• Útils i  eines diversos. 

• Connexió provisional d'aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

9.3.2. Relació de riscos 

Segons les mateixes normes i documents detallats a 2.2.2 es tindrà la següent relació de 

riscos per l’activitat considerada: 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

14.-Exposició a temperatures extremes. 

15.-Contactes tèrmics. 

18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

 

9.3.3. Norma de seguretat 

9.3.3.1. Posada a punt de l'obra para realitzar aqu esta activitat 

Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin 

instal·lats  els  serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

9.3.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i 

paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris 

per a realitzar amb la major seguretat possible. 

Taula 9.5. Relació de riscos laborals a l’obra 
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• A l'entrada s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida 

de camions a l'obra. Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals de "stop" i 

"direcció obligatòria", així com d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un 

comandament (encarregat, capatàs). 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• Durant l’estès d’àrids amb camions per a les subbases s’haurà de tenir precaució amb 

les maniobres marxa enrere, que seran auxiliades per un senyalitzador. 

• En cas de estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la 

precaució que aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon per a 

senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 

• La manipulació de les peces per a voreres s’ha de realitzar amb estris o maquinària 

adequada per a evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

• En cas de realització del reg asfàltic mitjançant llança esparcidora s’ha d' tindre la 

precaució d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

• Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar-

lo per a evitar cremades i dermatitis. Si aquest toca la pell s’haurà de refredar 

ràpidament amb aigua, i si la cremada és extensa es cobrirà amb gasses i es portarà 

l’accidentat a un centre assistencial. 

• No s’han d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure 

partícules d’asfalt dels ulls. 

• A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una 

farmaciola de primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles 

cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball. 

• En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes 

químics secs o de diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

• En cas que bufi vent no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

9.3.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalit zació 

Les proteccions col·lectives referenciades a les normes de seguretat seran les següents: 

• Tanques de vianants, de 90 cm d'alt. 

• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran 

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

9.3.5. Relació d’equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat Cinturó antivibratori 

 

 

Treballs amb morters i formigons (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de goma de seguretat Guants de goma (neoprè) 

 

 

Figura 9.2. Senyalització de seguretat viària 

Figura 9.3. Senyalització de seguretat en le treball 

Taula 9.6. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua 

Taula 9.7. Equips de protecció individual per a operaris (morters i formigons) 
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Treballs de reg asfàltic (operaris) 

Casc (gorra de teixit cenyit) Granota de treball cenyida i tancada 

Botes de seguretat de sola alta Guants de cuir 

Pantalla facial  

 

 

Treballs auxiliars d’asfaltat i pavimentació (opera ris) 

Casc Granota de treball cenyida i tancada 

Botes de seguretat de sola alta Guants de cuir 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 

 

Taula 9.8. Equips de protecció individual per a operaris (reg asfàltic) 

Taula 9.9. Equips de protecció individual per a operaris 
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10. Recobriments de sostres 

10.1. Introducció 

10.1.1. Definició i tipus 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció i els espais interiors que el composen. 

Revestiments de sostres:  

• Referit: revestiment continu interior de guix negre que s’aplica per preparar els sostres 

abans de l’operació més fina del lliscat. 

• Lliscat: revestiment continu interior de guix blanc que constitueix la terminació o 

acabament que es fa sobre la superfície del referit. 

• Pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i 

elements d’instal·lacions situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

Cels rasos (falsos sostres): 

• Continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 

• De plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos 

mitjançant entramats metàl·lics, a interiors d’edificis. 

Al projecte es preveu la instal·lació de falsos sostres amb guies a la zona de serveis. 

10.1.2. Observacions generals 

• S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 

bastides tubulars modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes 

elevades hidràulicament, escales de mà, etc. 

• Per facilitar el transport vertical s’empraran muntacàrregues i gruetes. 

• S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 

la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

• S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè, les 

instal·lacions d’higiene i benestar així com també les preses provisionals d’obra. 
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10.2. Falsos sostres 

10.2.1. Definició i descripció 

Cara inferior del forjat que cobreix els espais interiors que el composen l’edifici. Els falsos 

sostres estan constituïts per plaques d’escaiola o peces especials de materials absorvents i/o 

aïllants penjades del forjat. 

Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la 

col·locació de les guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la 

col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 

• sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a 

interiors d’edifici. 

• amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos 

mitjançant entramats metàl·lics, a interiors d’edificis. 

Abans de la realització d’aquesta activitat constructiva s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ 

aplec de material a les respectives plantes, el qual s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada 

per a aquesta fi (muntacàrregues, gruetes, etc.). El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 

corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els 

aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• Operadors de grua. 

• Operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 

• Operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per realitzar els revestiments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• Presa provisional d’aigua, instal·lació elèctrica i instal·lacions d’higiene i benestar. 
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10.2.2. Relació de riscos i la seva avaluació 

Riscos                                                   Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                   MITJA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   MITJA GREU MITJÀ 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MITJA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.                                               BAIXA GREU MITJÀ 

6.-Trepitjades sobre objectes.                                  MITJA GREU MITJÀ 

7.-Cops contra objectes immòbils.                            MITJA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.                 MITJA GREU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines.                                        MITJA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                      MITJA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                        BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                      MITJA GREU MITJÀ 

16.-Contactes elèctrics.                                              MITJA GREU MITJÀ 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MITJA GREU MITJÀ 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MITJA GREU MITJÀ 

20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.                                                              BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.           MITJA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.              MITJA GREU MITJÀ 

 

10.2.3. Norma de Seguretat 

10.2.3.1. Posada a punt de l’obra per realitzar aqu esta activitat 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el 

muntacàrregues d’obra i la grueta per a elements de poc pes. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar 

que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 

l’execució de la resta de l’obra.  

Taula 10.1. Nivell de risc en diverses situacions 
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10.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb seguretat. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, 

endreçat, ben il·luminat i lliure de substàncies relliscoses. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

• És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos 

escales de mà, tant les de recolzament lliure com les de tisora. 

• És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i 

assimilables, per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures. 

• Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran estaran vorejats 

de baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el 

recolzament a un graó definitiu i cavallet sempre que la bastida s’immobilitzi. 

• En iniciar-se la jornada es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les 

seves proteccions i estabilitat. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una 

alçada sobre el paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant portabombetes estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, ja que en cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” 

amb el que, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell o des d’alçada. 

• En la manipulació de materials es consideraran posicions ergonòmiques per evitar 

cops i ferides. El material a transportar manualment no superarà els 30 Kg. 

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 

mòbils, i es tindrà especial precaució de no posar el peu sota el palet. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 

clavilles mascle-femella. 

• És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
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• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha riscos de 

caiguda a diferent nivell. 

• Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el 

muntacàrregues. És prohibit llençar dites runes directament pels forats de façana. 

• Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a 

utilitzar, el més separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues 

innecessàries. 

• Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran sense obstaculitzar les zones de pas. 

• Les escales de mà per emprar han de ser de tipus tisora, dotades de peus antilliscants 

i cadeneta de control d’obertura màxima, per evitar inestabilitats. 

• Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 

• La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una 

bastida tubular (a més de dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de 

seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 

• Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense 

haver ajustat els frens de trànsit abans de pujar a elles. 

• Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró 

premsat, etc.) es muntaran dalt de cavallets d’alçada inferior a dos metres. 

10.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyali tzació. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 

per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 

cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 

metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i 

reforç central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de 

protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. Aquesta 

barana estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
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Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada a aquesta activitat: 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

10.2.5. Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat Cinturó antivibratori 

 

Treballs amb guixos (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Guants de goma (neoprè) 

 
 

Treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·l es (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Guants de cuir i lona (tipus americà) 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 

R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

Figura 10.1. Senyalització de seguretat en el treball 

Taula 10.2: Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua. 

Taula 10.3: Equips de protecció individual per a operaris. 

Taula 10.4. Equips de protecció individual per a operaris. 
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11. Ram de fuster 

11.1. Introducció 

11.1.1. Definició i tipus 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, fulles i vidres de 

finestres o portes sense funció estructural. Poden tancar buits de façana o bé interiors. 

11.1.2. Observacions generals: 

• En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 

• En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant punts de llum amb una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 

• S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar, les instal·lacions d’higiene i benestar,  i 

també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

11.2. Portes interiors de fusta 

11.2.1. Descripció 

• Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs s’ha de comprovar 

l’aplom dels paraments i l’escairat de brancals i llindes. 

• Un cop realitzada aquesta operació, es col·locaran els bastiments de base ancorats. 

• Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta subjectats al bastiment de base o 

directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents de les portes. 

• En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció.  

• Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

o operadors de grua. 

o fusters. 

o vidriers. 
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• També caldrà tenir en compte els mitjans necessaris per realitzar els treballs: 

o Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  

o Estris: bastides, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

o Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar 

portàtil, esmoladora, serra circular manual, etc. 

o Instal·lació elèctrica provisional i instal·lacions d’higiene i benestar. 

11.2.2. Relació de riscos i la seva avaluació. 

 

Riscos        Probabilitat     Gravetat Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJA GREU MITJÀ 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MITJA GREU MITJÀ 

7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MITJA GREU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

13.-Sobreesforços.  MITJA GREU MITJÀ 

16.-Contactes elèctrics.  MITJA GREU MITJÀ 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MITJA GREU MITJÀ 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MITJÀ 

27.-Malalties causades per agents químics.  MITJA GREU MITJÀ 

 

11.2.3. Norma de Seguretat 

11.2.3.1. Posada a punt de l’obra per realitzar aqu esta activitat 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el 

muntacàrregues d’obra. 

• A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta 

de l’obra. 

Taula 11.1. Nivell de risc en diverses situacions 
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11.2.3.2. Procés 

• El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb seguretat. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser 

auxiliat per plataformes específiques.   

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats, havent-se de tallar 

els fleixos, per tal que no es convertissin en un “llaç” amb el qual ensopegar. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 

evitar cops, ferides i erosions.  

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al 

buit, es posarà una protecció de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les 

caigudes des d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms 

de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables 

per evitar la realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una 

alçada sobre el paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant portabombetes estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

11.2.3.2.1 Ram de fuster 

• Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 

• En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 

• Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en 

blocs perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
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• Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) 

s’hissaran a les respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al 

muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació es descarregaran a mà. 

• En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es 

deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà.  

• Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la 

seva ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, 

falcat i estampit sigui segur. 

• Per facilitar l’ancoratge dels marcs es construirà una bastida de cavallets, que haurà 

tindrà barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 m. 

• Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop 

passats, es reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi 

risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat 

convenientment ancorat. 

• Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments es recolliran i s’eliminaran 

mitjançant trompes d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos. 

• Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim 

entre dos operaris. 

• Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després 

d’haver acabat el procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per 

eliminar el risc d’ensopegades i caigudes. 

• Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre 

sota ventilació per “corrent d’aire”. 

• El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació 

directa i constant, així com un extintor de pols química seca al costat de la porta 

d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 

11.2.3.2.2 Muntatge de vidre 

• Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 

• A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que 

s’estan envidrant. 

• És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 

• Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
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• Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb 

aquesta finalitat. 

• La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 

• El vidre “presentat” a la fusteria corresponent es rebrà i s’acabarà d’instal·lar 

immediatament. 

• Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 

• Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un 

jaç de taulons de fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat 

contra un parament determinat. 

• Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 

• Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, 

estaran protegides a la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida 

de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada per 

passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els 

treballs. 

11.2.4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyali tzació. 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes 

per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 

cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 

metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i 

reforç central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 

protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de ferro de 6 mm. 

Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 m quallades amb taulons de 

2,5 cm de gruix i 20 cm d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 

en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut a realitzar pel contractista. (Art. 7 RD 1627/1997). 

11.2.5. Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de gr ua) 

Casc Granota de treball 

Botes de seguretat  

 
 
 

Treballs de fusteria (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Cinturó de seguretat, si calgués 

Guants de cuir i lona (tipus americà) Màscara antipols per paper de vidre  

Màscara amb filtre químic (manipulació vernís)  

 
 
 

Treballs de cristalleria (operaris) 

Casc Granota de treball 

Botes de cuir de seguretat Cinturó de seguretat, si calgués 

Guants de cuir i lona (tipus americà)  

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

Taula 11.1. Senyalització de seguretat en el treball 

Taula 11.2. Equips de protecció individual per a conductors i operadors de grua 

Taula 11.3. Equips de protecció individual per a operaris (fusteria) 

Taula 11.4. Equips de protecció individual per a operaris (cristalleria) 
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12. Elements auxiliars 

12.1. Mitjans Auxiliars d’Actuació Preventiva (M.A. U.P.) 

Tindrà la consideració de MAUP tot mitjà auxiliar dotat de protecció, resguard, dispositiu de 

seguretat, operació seqüencial, seguretat positiva o sistema de protecció col·lectiva, que 

originàriament ve integrat de fàbrica en l’equip, màquina o sistema de forma solidària i 

indissociable. Aquest s’interposarà o apantallarà els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 

fora de control anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. El contractista resta obligat a 

la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

La necessitat de privilegiar la incorporació de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva en els 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Equips de Protecció Individual ve donada a més de 

l’obligació legal d’integrar la seguretat en les fases de projecte i planificació dels treballs, en 

compliment dels “principis de l’acció preventiva” (Art.15 L. 31/1995), per l’eficàcia i rendibilitat 

preventiva de caràcter práctic.  

De manera genèrica tindran la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva, integrats en 

origen i concepció del Projecte, els que es detallen als següents punts. 

12.1.1. Resguards 

És un Sistema de Protecció Col·lectiva integrat a un Equip, Máquina o Eina, que impedeix o 

dificulta l’accés de les persones o dels seus membres, al punt o zona de perill. Per les seves 

característiques existeixen diversos tipus de resguards. 

12.1.1.1. Resguard fix 

És aquell que no té parts mòbils associades als mecanismes d’una màquina o dependents del 

seu funcionament i que quan està col·locat correctament, impedeix al punt o zona de perill. 

12.1.1.2. Resguard regulable 

És un resguard fix amb un element regulable incorporat i que quan s’ajusta en una certa 

posició, hi roman durant una operació determinada. 

12.1.1.3. Resguard distanciador 

És un resguard fix que no cobreix completament la zona o punt de perill, però col·loca a 

l’operador o les seves extremitats fora de l’abast normal. 
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12.1.1.4. Resguard d’enclavament 

És un resguard que té determinades parts mòbils connectades als mecanismes de 

comandament de la màquina, de tal forma que es compleixin les següents condicions: 

a) La part o parts de la màquina, origen del risc, no poden ser posades en funcionament fins 

que el resguard estigui en posició de tancament. 

b) No pot accedir-se al punt o zona de perill mentre aquesta existeixi. 

Es pot considerar en aquesta categoria de resguards d’enclavament aquells associats al 

comandament de la màquina, i els resguards de gran sensibilitat. 

12.1.2. Apartacossos i apartamans 

És un resguard associat i subjecte a elements en moviment de la màquina i funciona de tal 

forma que allunya o separa físicament de la zona de perill qualsevol part d’una persona que hi 

estigui exposada. 

12.1.2.1. Resguard d’ajustament automàtic 

És un resguard mòbil que evita l’accés accidental d’una persona a un punt o zona de perill, 

però permet la introducció de la peça a mecanitzar, la qual actua parcialment de mitjà de 

protecció. El resguard torna automàticament a la posició de seguretat quan finalitza l’operació. 

12.1.3. Dispositiu de seguretat 

Consisteix en un mitjà de protecció diferent del resguard, que elimina o redueix el perill abans 

que pugui ser abastat el punt o zona de perill. Es poden considerar diversos tipus de 

dispositius de seguretat: 

12.1.3.1. Dispositiu detector de presència 

Dispositiu que s’acciona automàticament quan una persona franqueja el límit de la zona de 

seguretat d’una màquina en funcionament i que deté la màquina o inverteix el seu moviment, 

impedint o reduint al mínim el risc d’accident. 

12.1.3.2. Dispositiu de moviment residual o d’inèrc ia 

És un dispositiu que, associat a un resguard, està dissenyat per a evitar l’accés a les parts o 

elements mecànics que es mantenen en moviment, per inèrcia, un cop tallat el 

subministrament d’energia. 



Projecte constructiu d’un edifici industrial destinat a l’envasat de cervesa Pàg. 97 

 

12.1.3.3. Dispositiu de retenció mecànica  

És aquell que reté mecànicament una part perillosa d’una màquina que s’ha posat en 

moviment a causa d’una fallada en els circuits o mecanismes de comandament de la màquina 

o d’altres elements. 

12.1.3.4. Dispositiu de comandament a dues mans 

És un dispositiu que requereix ambdues mans per a accionar la màquina. D’aquesta forma es 

té una mesura de protecció que solament és vàlida per a l’operador de la màquina. 

12.1.4. Operació seqüencial 

És un mode d’operació en màquines que mitjançant la utilització de determinats mitjans 

elèctrics, mecànics, hidràulics o pneumàtics posen en marxa seqüencial i automàticament 

determinats dispositius després del tancament del/s resguard/s. 

12.1.5. Seguretat positiva 

Consisteix en el control de qualsevol fallada o interrupció del subministrament d’energia a un 

resguard, propiciant l’aturada immediata o, si és necessari, l’aturada i inversió del moviment de 

les parts perilloses anticipant-se a la possibilitat de materialització del dany. També pot 

mantenir el resguard en la seva posició de seguretat per a impedir l’accés al punt o zona de 

perill. 

12.1.6. Protecció elèctrica 

És tot aquell tipus d’apantallament que garanteixi la impossibilitat de contacte amb una tensió 

elèctrica superior als següents valors: 

a) En corrent continu: 50 V. 

b) En corrent altern: 50 V amb relació a terra o massa per al cas de circuits monofàsics en 

ambients secs i no conductors. Per a ambients mullats, humits o molt conductors: 24V. 
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12.2. Oxitall    

• El subministrament i transport intern a l’obra de les ampolles de gas liquat es farà 

tenint present les següents condicions: 

o Les vàlvules de tall hauran d’estar protegides amb una caperutxa protectora. 

o No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 

o Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició 

vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 

manera perllongada. 

• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 

• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les 

buides de les  que estiguin plenes. 

• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació 

constant i directa. 

• Es senyalitzaran les entrades amb el senyal de perill d’explosió i “no fumeu”. 

• Es controlarà que el bufador quedi completament apagat un cop finalitzada la tasca. 

• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de flama. 

• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 

• Tots els operaris de l’oxitall hauran de conèixer la següent normativa: 

o S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el 

treball amb major seguretat i comoditat. 

o S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada 

per eliminar la possibilitat d’accidents. 

o No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 

o No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 

o L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm 

de soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació 

manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i 

botes de seguretat. 
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o Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les 

connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 

o Abans d’encendre l’encenedor es comprovarà que estiguin instal·lades les 

vàlvules antirretrocès per evitar així possibles retrocessos de la flama. 

o Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita s’hauran de submergir 

sota pressió dins un recipient amb aigua. 

o No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, 

s’ha de tancar sempre el pas del gas i  portar el carro a un lloc segur. 

o S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 

o No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 

o S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color 

blau, acetilè color vermell). 

o Les mànegues d’ambdós gasos han d’estar unides amb cinta adhesiva. 

o No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure tot i 

que sigui en poca quantitat, ja que que per petita que aquesta sigui serà 

suficient per produir una reacció química i donar lloc a un compost explosiu. 

o Si s’utilitza l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar 

màscara protectora amb filtres químics específics pels productes a cremar. 

o Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en 

un local ben ventilat. 

o Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó. Així es realitzarà 

el treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

o Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant 

encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

12.3. Escales de mà 

• A les escales de fusta el muntant serà d’una sola peça i els graons s’engalzaran. 

• Si es pintéssin les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’utilitzaran muntants reforçats en el seu centre. 

• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
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• Aquestes han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a 

la seva part superior . 

• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

12.4. Grup compressor i martell pneumàtic 

• El grup compressor s’instal·larà a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 

• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor es realitzarà a una distància 

superior als dos metres dels talussos per preveure riscos d’esllavissades. 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de 

manera que  quedi garantida la seva estabilitat. El transport dintre la caixa de camió es 

realitzarà immobilitzant la càrrega i calçant-la per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  

pneumàtic. En cas que això no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de 

protecció individual (auriculars o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de 

tancat en prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. Si 

s’exposa a elevades temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota una ombra. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin: risc de soroll, ús de protectors auditius, 

ús dels resguards de seguretat de la màquina i ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 

metres dels martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar a  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com els 

mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 

• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 

• S’ha de substituir el punter si s’observa deterioració o desgast del mateix. 

• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat 

al circuit de pressió. 

• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, 

davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres 

antiimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
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12.5. Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de  gran 

tonatge 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en 

possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de 

trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, es cobriran aquests amb una lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes 

d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa 

enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les 

ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a 

les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 

• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

• Abans d’aixecar la caixa basculadora s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de 

què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les 

maniobres sense cap brusquetat tot i anunciant-les prèviament. 

• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de 

seguretat quan surti de la cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la 

maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 

• Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora: 

o El conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una 

visera protectora. 

o S’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la 

càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

o S’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

o Sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la 

distància de seguretat. 
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o Si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 

o Si la caixa basculadora té portes posteriors s’han de respectar les consignes 

pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  

• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora no s’ha de posar en marxa la 

màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa estigui totalment baixada. 

12.6. Traginadora de trabuc “dumper” de petita cili ndrada 

o Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si 

es troben en  un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

o A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, 

talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de 

trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

o A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 

mateixa i  es prohibirà el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

o Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar-hi el conductor, i és 

prohibit el seu ús com a transport pel personal. 

o La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 

12.7. Retroexcavadora 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 

• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 

s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrera s’accionarà el senyal acústic i les llums blanques. 

• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà de: 

o Revisar els frens, ajustar els miralls retrovisors i comprovar  la visibilitat 

o Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

o Deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada en finalitzar la jornada.  

o Baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
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• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

o Posar el fre d’estacionament. 

o Posar en punt mort els diferents comandaments. 

o Si l’estacionament és perllongat (més d’un dia), es desconnectarà la bateria. 

o Treure la clau de contacte. 

o Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en cas d’estacionament, ni en cas de curts 

períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 

12.8. Bombeig de formigó 

• La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les 

parts susceptibles de moviment.  

• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, 

evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de 

taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la 

mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 

• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat serà 

dirigit per un operari especialitzat, evitant així accidents per sobretensions internes. 

• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (greixar la 

canonada) enviant masses de morter de dosificació per evitar l’obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja si no s’ha instal·lat abans els dispositius 

de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i 

desmuntant tot seguit la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a 

elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés. 

• S‘han de revisar periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigó tenint present que 

qualsevol altra reparació es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable, 

caldrà estendre les potes estabilitzadores abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
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12.9. Serra circular 

• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 

• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat. 

• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, 

mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 

• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  

• Es vetllarà que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 

• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests 

moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha 

de rebutjar-lo, el disc. 

• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992 pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  

12.10. Grua mòbil 

• Caldrà tenir present : 

o Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores. 

o No es treballarà amb el cable inclinat . 

• S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996 pel qual s'aprova la instrucció  tècnica 

complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a 

grues mòbils autopropulsades. 

12.11. Armadures 

• S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 

• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que 

garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 

• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 

• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona 

d’ubicació propera als accessos de l’obra. 

• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i 

endreçat. 
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• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels 

ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el 

magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller 

de muntatge de cèrcols i graelles. 

• Qualsevol màquina elèctrica del taller ferralla portarà la seva presa de terra. 

• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es 

trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics. 

• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on 

s’estigui realitzant la soldadura. 

• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment 

aïllat de les seves parts actives. 

• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la 

normativa d’oxitall.  

12.12. Excavadora amb cullera bivalva  

• No es realitzarà cap moviment sobtat, ni alhora de deixar anar la cullera ni al hissar-la, per 

 no disminuir la capacitat dels cables. 

• Els productes de la excavació es descarregaran a llocs concrets o directament al camió o 

traginadora de trabuc ”dumper”. 

• No es podrà treballar en terrenys d’una pendent pronunciada llevat que sigui absolutament 

necessari. 

• Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. S’haurà de canviar el 

cable quan: 

o aquest presenti punts de picadura amb oxidació avançada.  

o presenti deformacions permanents per aixafament, doblecs, allargaments, etc. 

o s’observin fissures. 

o hi hagi lliscament del cable respecte als terminals. 

o el nombre dels seus filferros estiguin trencats en una proporció superior al 20%. 
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12.13. Grues i aparells elevadors 

• En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats mitjançant grua, s’haurà de vetllar 

per à que es faci un correcte eslingat. 

• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de quatre. 

• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 

• No s’ha de forçar les eslinges per sobre de la seva capacitat, i si es detectéssin 

deformacions o trencaments d’algun dels seus fils caldrà desfer-se d’aquesta. 

• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

• En el cas de  les eslingues metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i 

dimensió dels seus corresponents dispositius. 

• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 

• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que 

queda contemplat a la legislació vigent : 

o RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

d’elevació i  la seva Manutenció. 

o Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en 

referència a grues desmuntables per a l’obra. 

o RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en 

referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 

12.14. Passarel·les 

• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de 

disposar una barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 

• El terra de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 

• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles i hauran de disposar d’un pis 

perfectament lligat. 
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• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 

• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 

12.15. Soldadura elèctrica  

• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, 

guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i 

botes de seguretat de cuir. Als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó 

de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de 

treball de l’elèctrode. 

• No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, ja que els resquills de 

cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

• No es poden tocar les peces acabades de soldar ja que poden estar a alta temperatura. 

• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així intoxicacions i asfixies. 

• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la 

vertical del seu treball. 

• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu 

perímetre i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de 

treball de com a mínim 60x60 cm. 

• No s’ha de deixar la pinça damunt el perfil a soldar, sinó sobre un portapinces. 

• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de 

començar els treballs. 

• Si hi ha pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 

• Es comprovarà que les connexions de les mànegues siguin estanques a la intempèrie. 

• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 

portaelectrodes i els borns de connexió. 

• Si hi han inclemències del temps es suspendran els treballs de soldadura. 

• S’ ha de col·locar un extintor contraincendis al lloc de la soldadura. 
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12.16. Esmoladores angulars 

• S’informarà al treballador dels riscos d’aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 

• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-

lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 

• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

• S’ha d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la seva potència i característiques. 

• En casos d’utilització de plats de pulir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la 

protecció corresponent per a la mà. 

• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços laterals, de torsió o a una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua 

de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, etc. 

• Si es treballa sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la 

peça de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la 

postura de treball ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la 

màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de 

les espatlles, ja que en cas que es perdés el control les lesions poden afectar a la cara, pit 

o extremitats superiors. 

• En funció del  treball s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 

• Per a treballs de precisió s’utilitzaran suports de taula adequats per a la màquina que 

permetin, a més de fixar correctament la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una 

connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs 

impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus és convenient disposar de pantalles absorbents com a 

protecció de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi 

ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el 

nivell del soroll així ho requereix . 
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12.17. Carretó elevador 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar el carretó fora de servei. 

• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 

paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 

• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 

o s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  a recórrer. 

o s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 

o s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 

o s’ha de transportar únicament càrregues paletitzades preparades correctament. 

o no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 

o no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 

o s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 

prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 

o s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 

o s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions 

del carretó amb la càrrega que es transporta. 

o quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 

o s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla a 15 cm de terra. 

o en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal 

sonor intermitent. 

• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 

• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en 

punt mort, el motor parat, els frens posats i el contacte tret. Si el carretó es troba en un 

pendent, es calçaran les rodes i la forquilla es deixarà en la posició més baixa. 

• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector antiimpactes i contra les 

inclemències del temps. 
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12.18. Toro,   “transpalet” manual : carretó manual 

• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 

o Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat 

de càrrega del toro. 

o Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de 

suportar i que aquesta  estigui en bon estat. 

o Assegurar-se de què les càrregues estiguin ben fleixades i equilibrades. 

o Comprovar que la longitud del palet o suport és major que la de les forquilles. 

o Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les 

càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment 

tancades sota el palet. 

• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

o Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de 

comandament en posició neutra. 

o Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat. 

o Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap 

obstacle al seu camí que pugui provocar qualsevol incident. 

o Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt 

voluminosa, controlant la  seva estabilitat. 

o No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 

o S’han de respectar els itineraris preestablerts. 

• Si s’ha de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari 

al darrera de la càrrega. La pendent màxima recomanada serà del 5%. 

• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el 

muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions : 

o S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  

suportar el pes del palet i  del toro. 

o S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

o No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries 

perquè no es dificulti la circulació. 
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• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc 

previst d’estacionament i amb  el fre posat. 

• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció a que no hi 

hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser dipositada a terra. 

• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar 

atrapat pel palet a les operacions de descens de la mateixa. 

• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar 

al servei de manteniment i deixar-lo fora de servei. 

12.19. Formigoneres pasteres 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant compte en ubicar-les a 

una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el 

risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la 

grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

• La zona  anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, senyal de perill i el rètol “es 

prohibeix utilitzar la màquina a les persones no autoritzades”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o 

“dúmper”, en prevenció de riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de longitud per a la superfície 

d’estada de l’operador de la formigonera, prevenint els riscos de caiguda per lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els 

òrgans de transmissió (corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per 

moviments descontrolats. 

• La carcassa i la resta de parts metàl·liques hauran d’estar connectades a  terra. 

• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els 

conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per 

netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig de cada jornada. 
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12.20. Bastides  amb elements prefabricats  

12.20.1. Muntatge  

• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si 

és possible un aparellador o arquitecte tècnic. 

• Les bastides s’hauran de muntar sobre una fundació preparada adequadament.  

• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si 

aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà 

clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre 

materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, 

teulades, etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que 

verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 

Aquest aspecte també es tindrà present en les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar a l’obra dels plànols de muntatge dels diferents 

elements mentre es munta la bastida. 

12.20.2. Ús 

• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de 

qualsevol inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 

• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 

o L’alineació i verticalitat dels muntants. 

o L’horitzontalitat dels travessers.     

o L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 

o L’estat dels ancoratges de la façana. 

o El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 

o La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a la bastida. 

o La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra 

intermitja i sòcol. 

o La correcta disposició dels  accessos. 
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• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui 

inacabada o sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 

• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense 

l’autorització del tècnic autor del projecte de muntatge. 

• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb 

doble aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 V. 

• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i 

endreçades. És convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries 

durant la jornada evitant així que es deixin a la plataforma amb el consegüent risc que 

aquest fet comporta. 

12.20.3. Desmuntatge 

• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en 

presència d’un tècnic competent. 

• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida. Aquests 

s’hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora 

convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera 

convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar 

quan abans millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit en el muntatge, ús i desmuntatge que els operaris passin d’un lloc a un altre 

de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

12.20.4. Emmagatzematge 

• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències 

del temps. Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’hauran de revisar, 

netejar i fins i tot pintar si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un 

magatzem i un taller mecànic que subministren sense retards a les obres la 

maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la seva 

immediata utilització. 
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12.21. Bastides penjades 

• S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i les pertinents proves a 

la bastida, amb aquesta propera a terra i amb la corresponent càrrega humana i de 

materials al quals ha de sotmetre’s. 

• Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la 

bastida, mentre no quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en 

sentit horitzontal. 

• Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de 

components de la bastida. 

• Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant 

taulons enbridats. 

• Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur de 0,70 m i en 

els altres tres costats de 0,9 m. Els fronts i extrems aniran provistos de sòcols. 

• La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm d’amplària. 

• La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 

• S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 

• Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme 

anticaiguda. 

12.22. Bastides de cavallets 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 

• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 

• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 

metres. 

• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 m s’haurà de disposar de la barana 

perimetral. 

• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
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12.23. Màquina de trepar 

• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris 

hauran d’emprar ulleres antiimpactes 

• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es mullaran 

les peces abans de tallar-les, i si no es poden mullar l’operari deurà emprar mascareta 

amb filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del 

motor elèctric. 

12.24. Pistola fixa-claus 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus serà coneixedor del funcionament 

correcte de l’eina per tal d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el 

control de la pistola i patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de 

la pistola i patir accidents. 

• Abans de disparar no hi haurà ningú a l’altra banda de l’objecte on es dispara. 

• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 

• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres 

antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  

12.25. Perforadora portàtil 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil serà coneixedor del maneig correcte 

de l’eina per tal d’evitar accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa 

de protecció. En cas de deficiència no s’utilitzarà fins que estigui restituïda. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
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• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de 

connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina 

perquè sigui reparada. 

• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

• No s’intentarà engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i 

produir serioses lesions. 

• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb 

un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 

• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà 

mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les 

corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil 

mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

12.26. Bombament del morter 

• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar 

especialitzat en aquest tipus de treball. 

• La canonada de la bomba del morter s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb 

un tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 

• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter 

estarà dirigit per un operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o 

sobretensions internes. 

• Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar 

canonades) enviant masses de morter dosificats per evitar l’obturació del conducte. 

• Després del recorregut total del circuit és prohibit d’introduir o accionar la pilota de 

neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la sortida de la mànega. 

• En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i 

desmuntarà a continuació la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de 

neteja, a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

• Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra 

reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
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12.27. Colissa elèctrica 

• Es comprovarà que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva 

carcassa de protecció. En cas de deficiència, no s’utilitzarà l’aparell fins que estigui 

contrarestada la mancança. 

• Es comprovarà l’estat del cable i de la clavilla de connexió, i es rebutjarà l’aparell si 

presenta repèls que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments 

rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

• Es triarà sempre el disc adequat pel material a regatar. Si no és així aquests 

s’espatllaran sense obtenir bons resultats i es correran riscos innecessaris. 

• No s’intentarà “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada, ja que el disc 

podria trencar-se i produir lesions. 

• No s’intentarà reparar les regatadores ni desmuntar-les. Es portaran a un especialista 

per a la seva reparació. 

• No es colpejarà amb el disc alhora que es talla, ja que el disc pot trencar-se i produir 

lesions. 

• S’evitarà rescalfar els discos ja que podria ser l’origen d’accidents. 

• Es substituiran immediatament els discos gastats o esquerdats. 

• S’evitarà dipositar la regatadora encara en moviment directament a terra. 

• No es desmuntarà mai la protecció normalitzada de disc. 

• S’haurà de mullar la zona a tallar, reduint així la formació de pols.  

• S’utilitzarà una màscara amb filtre mecànic antipols per evitar lesions pulmonars. 

• El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres 

antiimpactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus 

americà) i granota de treball. 

12.28. Màquina portàtil de forjar 

• Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per 

conduccions metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general. 

• Els operaris que utilitzin les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i 

coneixedors dels riscos d’accident i de la seva prevenció. 

• S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra. 
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• Les màquines de forjar per instal·lar a l’obra compliran els següents requisits: 

o Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que 

impedeixi l’accés directe als òrgans mòbils. 

o Els punts de greixat estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals 

per l’operari encarregat de mantenir la màquina. 

o Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés 

directe sense riscos addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra 

l’accionament involuntari. 

o Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la 

pressió de l’operari sobre ella. 

o Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o 

enganxades. 

• Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable 

antihumitat i dotada de conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà 

mitjançant el quadre de distribució en combinació amb els quadres disjuntors 

diferencials del quadre general de l’obra. 

• En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el rètol  

“prohibida la seva utilització al personal no autoritzat”. 

12.29. Instal·lacions d’Higiene i  Benestar 

• S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 

Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües 

fecals. 

• Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 

considerant  l’evolució d’aquests en el temps i tenint en compte que s’han de cobrir les 

següents necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

• Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

o mòduls prefabricats 

o construïdes a l’obra 

• Als dos casos s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

o vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m 

i equipats amb seients i casellers individuals. 
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o lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima un 

lavabo per cada 10 treballadors. 

o dutxes, que igual que els lavabos es poden ubicar als vestuaris amb una 

dotació mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

o inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva 

dotació mínima serà d’un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 

15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m i 

de 2,30 m d’alçada. 

o menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, 

ventilació, calefacció i il·luminació. 

• Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 

inodor) i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver-hi 

accés directe d’un mòdul a l’altre. 

• Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet, s’han 

de construir a prop de l’accés perquè el treballador es pugui canviar abans 

d’incorporar-se al treball. 

• Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la 

obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la 

climatització segons la temporada. 

• Pel personal d’oficina s’ha de considerar també la instal·lació de lavabos i inodors. 

• S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 

personal  i col·lectiva. 

• S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, 

si l’obra ho permet.  

• S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 

maquinària a l’obra i, en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 

s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de 

vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 

convenientment senyalitzades mitjançant balisses llampegants durant la nit. 
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13. Plec de condicions 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 

relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. A més 

s’ha comptat també amb el Reial Decret 604/2006, de 17 de maig, on s’afegeix una disposició 

final única al Reial Decret 1627/1997 en referència a la presència dels recursos preventius a 

les obres de construcció.  

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra i és coherent amb 

el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la 

realització de l'obra. 

A tal efecte, el pressupost de l'estudi de seguretat i anirà incorporat al pressupost general de 

l'obra com un capítol més del mateix. No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i 

salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes 

especialitzats. 

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

salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el 

pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de Reial Decret 1627/1997, prèvia 

justificació tècnica convenientment motivada sempre que no suposi una disminució de l'import 

total ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 

13.1. Prescripcions generals de seguretat 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa i l'assistència 

mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra del constructor principal realitzarà una 

investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 

l'accident. A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa 

de l'obra, on s'especificarà: 

• Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

• Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

• Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

• Dates límit de realització de les mesures preventives. 
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Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 

d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard, i podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el Pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 

caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 

facultativa. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en 

condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels 

resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 

totalitat del personal que intervé a l'obra. En els casos que no hi hagi norma d'homologació 

oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. Tot el personal, incloent-hi 

les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra, la qual disposarà de les 

proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval 

d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 

els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 

13.2. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi 

un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà 

independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

13.3. 4. Equips de protecció individual (EPI) 

Es descriu en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir 

amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels 

riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
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13.3.1. Casc 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar 

homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 

Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que 

no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn 

les peces interiors en contacte amb el cap. 

13.3.2. Calçat de seguretat 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 

mecànics i que existeix la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat 

l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica 

reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-

02-80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 

morter, les botes han de ser de goma tal com s’ha especificat en el present estudi. 

Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE 

núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
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13.3.3. Guants 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, 

esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, 

com ara: 

• cotó o punt: feines lleugeres 

• cuir:  manipulació en general 

• làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

• lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agents agressius químics, han d'estar homologats segons 

la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, 

BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en els quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 

Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

13.3.4. Cinturons de seguretat 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús 

de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 

Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus 

desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per 

impedir la caiguda lliure.  

13.3.5. Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 

individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 

reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 

01-09-75. 
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13.3.6. Protectors de la vista 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 

esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 

vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 

núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 

09-09-78. 

13.3.7. Roba de treball 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 

tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 

provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha 

de proveir de roba impermeable. 

13.4. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 

funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o 

objecte a protegir. 

13.4.1. Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçada i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. 

En tot moment estarà garantida la estabilitat de la tanca. 

13.4.2. Baranes 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 

metres. Hauran de tenir la resistència suficient (2 kN/m) per garantir la retenció de 

persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 

entornpeu. 
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13.4.3. Cables de subjecció de cinturó de seguretat  (ancoratges) 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora. 

13.4.4. Escales de mà 

Hauran d'anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per 

dues persones. La longitud sobrepassarà en 1 metre el punt superior de 

desembarcament i tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior 

per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a aquesta. 

13.5. Serveis de prevenció 

13.5.1. Servei tècnic de seguretat i salut 

El Contractista disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

13.5.2. Servei mèdic 

El contractista d'aquesta obra disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o 

mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 

haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligatori, i són també obligatòries 

les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

13.6. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi el 

que preveu l'Ordenança laboral de la construcció o, si n’hi ha, el que disposi el conveni 

col·lectiu provincial. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. És interessant que 

participi com a membre del Comitè de Seguretat i Salut. El socorrista revisarà 

mensualment la farmaciola, reposant immediatament el que s'hagi consumit. 
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13.7. Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 

característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general 

de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 

ceràmica. 

13.8. Visat de projectes 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra del present estudi serà requisit necessari per al 

visat per part del Col·legi d’Enginyers, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres 

autoritzacions i tràmits per part de les Administracions Públiques. 

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

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

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

13.9. Pla de seguretat i salut  

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i 

salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions 

contingudes en el present estudi en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 

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

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

de protecció previstos en l'estudi. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació 

de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la 

seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el 

segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del Reial Decret. 

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

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

circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, per dit 

coordinador. 

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

els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. Així mateix, el pla de 

seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
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13.10. Llibre d'incidències 

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

salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi 

Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres 

de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans 

equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en obra, i estarà en poder del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució o, quan no fos necessària la designació de 

coordinador, de la direcció facultativa. 

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

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

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

representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat 

i salut en el treball de les Administracions Públiques competents, que podran fer anotacions en 

ell relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

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

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

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

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

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

representants dels treballadors d'aquest. 

13.11. Avís previ 

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

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

redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD i s'haurà d'exposar en l'obra de forma 

visible, actualitzant-se si fos necessari. 

13.12. Obertura del centre de treball  

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

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

estarà a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans 

especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents. 
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13.13. Normativa d’aplicació 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’E.S.S. que pugui ésser d’aplicació. A títol 

orientatiu i sense caràcter limitatiu s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 

no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de 

caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

• Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial 

decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.  

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.  

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a 

vibracions mecàniques. Espanya.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut per a la utilització dels equips de treball en matèria de treballs en alçada.  

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. Espanya.  

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.  

• Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.  

• Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 

17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut en les obres de construcció.  

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
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• 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.  

• Reial Decret 665/1997 i 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens i biològics.  

• Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.  

• 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 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball.  

• Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball.  

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, aprovant el Reglament de Serveis de Prevenció.  

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i Normativa de 

Desenvolupament.  

• 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.  

• Ordenança General de Seguretat i Higiene el Treball. Ordre de 9 de març de 1971, del 

Ministeri de Treball.  

• Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Capítol 

XVI. Ordre de 28 d'agost de 1970 del Ministeri de Treball.  

• Ordre de 20 de maig de 1952, que aprova el Reglament de Seguretat i Higiene en la 

Construcció i Obres Públiques.  

• Ordre de 31 de gener 1940, del Ministeri de Treball. Reglament de Seguretat i Higiene 

en el Treball. Capítol VII. Bastides. 

13.14. Amidaments i pressupost 

Els amidaments i pressupost de les mesures de seguretat i salut necessàries es troben a 

l’Annex G. El seu preu d’execució material (P.E.M.) és de 125.464,01 € (CENT VINT-I-CINC 

MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM). 


