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A. CONDICIONS GENERALS  
 
1. DE LA PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT  

 
1.1. ORDENACIÓ DE L'ACCIÓ PREVENTIVA  

 
1.1.1. Criteris de selecció de les mesures preventives  
 

  Les accions preventives que es portin a terme en l'obra per l'empresari estaran 

constituïdes pel conjunt coordinat de mesures, la selecció de les quals haurà de 

dirigir-se a:  

 

• Evitar els riscos.  

• Avaluar els riscos que no es poden evitar, adoptant les mesures 

pertinents.  

• Combatre els riscos a l'origen.  

• Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la 

concepció dels llocs de treball, així com a la selecció dels mètodes 

de treball i de producció, amb mires, especialment, a atenuar el 

treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la 

salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  

• Substituir el perillós pel que comporta poc o cap perill.  

• Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que integri en 

ella la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, 

les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball.  

• Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la 

individual.  

• Donar les degudes instruccions als treballadors.  
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  En la selecció de les mesures preventives es tindran en compte els riscos 

addicionals que les mateixes poguessin implicar, havent d'adoptar-se solament 

quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels quals 

es pretén controlar i no existeixen alternatives raonables més segures.  

 
1.1.2. Planificació i organització  

 

  La planificació i organització de l'acció preventiva haurà de formar part de 

l'organització del treball, sent per tant, responsabilitat de l'empresari, qui haurà 

d'orientar aquesta actuació a la millora de les condicions de treball i disposar 

dels mitjans oportuns per a portar a terme la pròpia acció preventiva.  

 

  L'acció preventiva haurà d'integrar-se en el conjunt d'activitats que comporten 

la planificació, organització i execució de l'obra i en tots els nivells jeràrquics del 

personal adscrit a l'obra, a l'empresa constructora principal i a les 

subcontractades. 

 

  L'empresari haurà de reflectir documentalment la planificació i organització de 

l'acció preventiva, donant coneixement i trasllat d'aquesta documentació, entre 

d’altres, al responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut, amb 

caràcter previ a l'inici de les obres, per a la seva aprovació.  

 

  L'empresari, sobre la base de l'avaluació inicial de les condicions de treball i a 

les previsions establertes en l'Estudi de Seguretat i Salut (E. Seguretat i Salut 

des d'ara), planificarà l'acció preventiva. L'empresari haurà de prendre en 

consideració les capacitats professionals, en matèria de seguretat i salut, dels 

treballadors en el moment d'encomanar-los tasques que impliquin riscos greus. 

 

1.1.3. Coordinació d'activitats empresarials 
 

  L'empresari principal adoptarà les mesures necessàries perquè els 

treballadors de les altres empreses subcontractades rebin la informació  
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adequada sobre els riscos existents en l'obra i les corresponents mesures de 

prevenció.  

 

  Quan en l'obra desenvolupin simultàniament activitats dues o més empreses 

vinculades o no entre si contractualment, tindran el deure de col·laborar en 

l'aplicació de les prescripcions i criteris continguts en aquest Plec, conjuntament 

i separadament. A tal fi, haurien d'establir-se entre aquestes empreses, i sota la 

responsabilitat de la principal, els mecanismes necessaris de coordinació 

referits a la seguretat i salut.  

 

  L'empresari haurà de comprovar que els subcontractistes o empreses amb les 

quals ells contractin determinats treballs reuneixen les característiques i 

condicions que els permetin donar compliment a les prescripcions establertes 

en aquest Plec. A tal fi, entre les condicions corresponents que s'estipulin en el 

contracte que hagi de subscriure's entre elles, haurà de figurar referència 

específica a les actuacions que haurien de portar-se a terme per al compliment 

de la normativa d'aplicació sobre seguretat i salut en el treball. L'empresa 

principal haurà de vigilar que els subcontractistes compleixin amb la normativa 

de protecció de la salut dels treballadors en l'execució dels treballs que 

desenvolupin.  

 

1.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
 

1.2.1. Serveis de Prevenció  
 

  L'empresari, en els termes i amb les modalitats previstes en les disposicions 

vigents, haurà de disposar dels serveis encarregats de l'assistència tècnica 

preventiva en l'activitat de la qual participaran els treballadors conforme als 

procediments establerts.  

 

  El conjunt de mitjans humans i materials constitutius d'aquest servei serà 

organitzat per l'empresari directament o mitjançant concert. Els serveis de 

prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa  
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l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents  

i referent a:  

 

• Dissenyar i aplicar els plans i programes d'actuació preventiva.  

• Avaluar els factors de risc que puguin afectar a la salut i integritat física 

dels treballadors.  

• Determinar les prioritats en l'adopció de les mesures preventives 

adequades i la vigilància de la seva eficàcia.  

• L'assistència per a la correcta informació i formació dels treballadors. 

• Assegurar la prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.  

• Vigilar la salut dels treballadors respecte dels riscos derivats del treball. 

 

  El servei de prevenció tindrà caràcter interdisciplinari, havent de ser els seus 

mitjans apropiats per a complir les seves funcions. Per a això, el personal 

d'aquests serveis, quant a la seva formació, especialitat, capacitació, dedicació i 

número, així com els recursos tècnics, haurien de ser suficients i adequats a les 

activitats preventives a desenvolupar en funció de la grandària de l'empresa, 

tipus de risc als quals puguin enfrontar-se els treballadors i distribució de riscos 

en l'obra.  

 

1.2.2. Els representants dels treballadors  
 

  Els representants del personal que en matèria de prevenció de riscos hagin de 

constituir-se segons les disposicions vigents, comptaran amb una especial 

formació i coneixement sobre Seguretat i Salut en el Treball.  

 

  L'empresari haurà de proporcionar als representants dels treballadors la 

formació complementària en matèria preventiva, que sigui necessària per a 

exercir les seves funcions, pels seus propis mitjos o per entitats especialitzades  

en la matèria. Aquesta formació es reiterarà amb la periodicitat necessària. 
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1.2.3. Vigilant i Comitè de Seguretat i Salut  
 

  Es constituirà obligatòriament un Comitè de Seguretat i Salut quan l'obra conti 

amb cinquanta (50) o més treballadors. Estarà compost pels representants dels 

treballadors i per l'empresari o els seus representants, en igual nombre. La seva 

organització, funcions, competències i facultats seran les determinades 

legalment. 

  

  En les empreses no obligades a constituir Comitès de S.S. i que ocupin a 5 o 

més treballadors, l'empresari designarà un vigilant de Seguretat, el 

nomenament del qual haurà de recaure en la persona més qualificada en 

matèria de Seguretat i Salut. 

 

1.2.4. Coordinador de Seguretat i Salut, tècnics i “mandos” 
intermitjos  

 

  L'empresari haurà de nomenar, entre el personal tècnic adscrit a l'obra, al 

representant de seguretat que coordinarà l'execució del Pla de Seguretat i Salut 

i serà el seu representant i interlocutor davant el responsable del seguiment i 

control del mateix, en el supòsit de no exercitar per si mateix tals funcions de 

manera permanent i continuada.  

 

  Abans de l'inici de l'obra, l'empresari haurà de donar coneixement al 

responsable del seguiment i control del Pla de qui assumirà les comeses 

esmentades, així com de les substitucions provisionals o definitives del mateix, 

cas que es produeixin.  

 

  La persona assignada per a això haurà d'estar especialitzada en prevenció de 

riscos professionals i acreditar tal capacitació mitjançant l'experiència, diplomes 

o certificacions pertinents.  

 

  El coordinador de la seguretat haurà d'exercir les seves funcions de manera 

permanent i continuada, per al que li caldrà prestar la dedicació adequada,  
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havent d'acompanyar en les seves visites a l'obra al responsable del seguiment 

i control del Pla de Seguretat i rebre d'aquest les ordres i instruccions que 

procedeixin, així com executar les accions preventives que de les mateixes 

puguin derivar.  

 

  La resta dels tècnics, “mandos” intermijos, encarregats i capatassos adscrits a 

l'obra, tant de l'empresa principal com de les subcontractades, amb missions de 

control, organització i execució de l'obra, haurien d'estar dotats de la formació 

suficient en matèria de prevenció de riscos i salut laboral, d'acord amb les 

comeses a ocupar.  

 

  En qualsevol cas, l'empresari haurà de determinar, abans de l'inici de l'obra, 

els nivells jeràrquics del personal tècnic i “mandos” intermitjos adscrits a la 

mateixa, donant coneixement, per escrit, d'això al responsable del seguiment 

del Pla de Seguretat i Salut  

 

1.2.5. Coordinació dels diferents òrgans especialitzats  
 

  Els diferents òrgans especialitzats que coincideixin en l'obra, hauran de 

coordinar entre si les seves actuacions en matèria preventiva, establint-se per 

part del contractista la programació de les diverses accions, de manera que 

s'aconsegueixi una actuació coordinada dels intervinents en el procés i es 

possibiliti el desenvolupament de les seves funcions i competències en la 

seguretat i salut del conjunt de l'obra.  

 

  L'empresari de l'obra o el seu representant en matèria de prevenció de riscos 

hauran de posar en coneixement del responsable del seguiment i control del Pla 

de Seguretat i Salut quantes accions preventives hagin de prendre's durant el 

curs de l'obra pels diferents òrgans especialitzats. 

 

   L'empresari principal organitzarà la coordinació i cooperació en matèria de 

seguretat i salut que propiciïn actuacions conjuntes sense interferències, 

mitjançant un intercanvi constant d'informació sobre les accions previstes o en  
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execució i quantes reunions siguin necessàries per a contrast de 

pronunciaments i posada en comú de les actuacions a emprendre.  

 

1.3. NORMES GENERALS DE SEGUIMENT I CONTROL  
 

1.3.1. Presa de decisions  
 

  Amb independència que per part de l'empresari, el seu representant, els 

representants legals dels treballadors o Inspecció de Treball es pugui portar a 

terme la vigilància i control de l'aplicació correcta i adequada de les mesures 

preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut, la presa de decisions en 

relació amb el mateix correspondrà únicament a l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic responsable del seu seguiment, tret que es tracti de casos que hagin 

d'adoptar-se mesures urgents sobre la marxa que en qualsevol cas, podran ser 

modificades amb posterioritat si el referit tècnic no les estima adequades.  

 

  En aquells altres supòsits de riscos greus i imminents per a la salut dels 

treballadors que facin necessària la paralització dels treballs, la decisió haurà de 

prendre's per qui detecti l'anomalia referida i estigui facultat per a això sense 

necessitat de contar amb l'aprovació prèvia del responsable del seguiment i 

control del Pla de Seguretat i Salut, tot i que hagi de donar-se coneixement 

immediat al mateix, a fi de determinar les accions posteriors.  

 

1.3.2. Avaluació contínua dels riscos  
 

  Per part de l'empresari principal es portarà a terme durant el curs de l'obra una 

avaluació continuada dels riscos, havent d’actualitzar-se les previsions inicials, 

reflectides en el Pla de Seguretat i Salut, quan canviïn les condicions de treball 

o en ocasió dels danys per a la salut que es detectin, proposant en 

conseqüència, si escau, la revisió del Pla aprovat al responsable del seu 

seguiment i control abans de reiniciar els treballs afectats. Així mateix, quan es 

plantegin modificacions de l'obra projectada inicialment, canvis dels sistemes 

constructius, mètodes de treball o procés d'execució previstos, o variacions dels  
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equips de treball, l'empresari haurà d'efectuar una nova avaluació de riscos 

previsibles i, sobre la base d'això, proposar, si escau, les mesures preventives a 

modificar, en els termes ressenyats anteriorment.  

 

1.3.3. Controls periòdics  
 

  L'empresa haurà de portar a terme controls periòdics de les condicions de 

treball, i examinar l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis 

per a detectar situacions potencialment perilloses.  

 

  Quan es produeixi un dany per a la salut dels treballadors o, si en ocasió de la 

vigilància de l'estat de salut d'aquests respecte de riscos específics, 

s'apreciessin indicis que les mesures de prevenció adoptades resulten 

insuficients, l'empresari haurà de portar a terme una investigació referent a això, 

a fi de detectar les causes de dits fets. Sense perjudici que hagi de notificar-se a 

l'autoritat laboral, quan escaigui per cas d'accident. 

  

  Així mateix, l'empresari haurà de dur el control i seguiment continu de la 

sinistralitat que pugui produir-se en l'obra, mitjançant butlletins en els quals es 

reflecteixin: tipus de control, nombre d'accidents, tipologia, gravetat i durada de 

la incapacitat, si escau, i relacions de parts d'accidents cursats i deficiències. 

Tots aquestes dades estaran a la disposició del responsable del seguiment i 

control del Pla de Seguretat i Salut, amb independència d'altres agents 

intervinents que vinguin exigits per les normes en vigor.  

 

  L'empresa principal haurà de vigilar que els subcontractistes compleixen la 

normativa de protecció de la salut dels treballadors i les previsions establertes 

en el Pla de Seguretat i Salut, en l'execució dels treballs que desenvolupin en 

l'obra. El personal directiu de l'empresa principal, delegat o representant del 

contractista, tècnics i “mandos” intermitjos adscrits a l'obra han de complir 

personalment i fer complir al personal als seus ordres l'establert en el Pla de 

Seguretat i Salut i les normes o disposicions vigents sobre la matèria.  

 

18



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 
 
  

1.3.4. Adequació de mesures preventives i adaptació de 
mesures correctores  

 

  Quan com a conseqüència dels controls i investigacions anteriorment 

ressenyades, s'apreciés per l'empresari la inadequació de les mesures i accions 

preventives utilitzades, es procedirà a la modificació immediata de les mateixes 

en el cas de ser necessari, proposant al responsable del seguiment i control del 

Pla de Seguretat i Salut la seva modificació en el cas que afectin a treballs que 

encara no s'hagin iniciat. En qualsevol cas, fins que no puguin materialitzar-se 

les mesures preventives provisionals que puguin eliminar o disminuir el risc, 

s'interrompran, si calgués, els treballs afectats. 

 

  Quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic responsable del seguiment i control del 

Pla de Seguretat i Salut observés una infracció a la normativa sobre prevenció 

de riscos laborals o la inadequació a les previsions reflectides en el Pla de 

Seguretat i Salut i requerís a l'empresari per a l'adopció de les mesures 

correctores que procedeixin mitjançant la corresponent anotació en el llibre 

d'incidències, l'empresari vindrà obligat a la seva execució en el termini que es 

fixi per a això.  

 

1.3.5. Paralització dels treballs  
 

  Quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic responsable del seguiment i control del 

Pla de Seguretat i Salut observés l'existència de risc d'especial gravetat o 

d'urgència, podrà disposar la paralització dels talls afectats o de la totalitat de 

l'obra, si escau, l’empresa principal ha d’assegurar el coneixement d'aquesta 

mesura als treballadors afectats.  

 

  Si amb posterioritat a la decisió de paralització es comprovés que han 

desaparegut les causes que van provocar el risc motivador de tal decisió o 

s'han disposat les mesures oportunes per a evitar-lo, podrà acordar-se la 

represa total o parcial de les tasques paralitzades mitjançant l'ordre oportuna.  
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  El personal directiu de l'empresa principal o representant del mateix així com 

els tècnics i “mandos” intermitjos adscrits a l'obra, hauran de prohibir o 

paralitzar, si s’escau, els treballs que adverteixin perill imminent d'accidents o 

d'altres sinistres professionals, sense necessitat de comptar prèviament amb 

l'aprovació de l'Arquitecte Tècnic responsable del seguiment i control del Pla, si 

bé haurà de comunicar-se-li immediatament aquesta decisió. 

 

  A la vegada, els treballadors podran paralitzar la seva activitat en el cas que, al 

seu judici, existís un risc greu i imminent per a la salut, sempre que s'hagués 

informat al superior jeràrquic i no s'haguessin adoptat les necessàries mesures 

correctives. S'exceptuen d'aquesta obligació d'informació els casos que el 

treballador no pogués posar-se en contacte de forma immediata amb el seu 

superior jeràrquic. En els supòsits ressenyats no podrà demanar-se als 

treballadors que reprenguin la seva activitat mentre persisteixi el risc denunciat. 

De tot això haurà d'informar-se, per part de l'empresari principal o el seu 

representant, als treballadors, amb antelació a l'inici de l'obra o en el moment de 

la seva incorporació a aquesta.  

 

1.3.6. Registre i comunicació de dades i incidències  
 

  Les anotacions que s'incloguin en el llibre d'incidències estaran únicament 

relacionades amb la inobservança de les instruccions, prescripcions i 

recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut.  

 

  Les anotacions en el referit llibre només podran ser efectuades per 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic responsable del seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels 

subcontractistes o els seus representants, per tècnics dels Centres Provincials 

de Seguretat i Salut, per la Inspecció de Treball, per membres del Comitè de 

Seguretat i Salut i pels representants dels treballadors en l'obra.  

 

  Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, l'empresari principal haurà de 

remetre en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores còpies a la Inspecció de  
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Treball de la província que es realitza l'obra, al responsable del seguiment i 

control del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels treballadors. 

Conservarà les destinades a si mateix, adequadament agrupades en la pròpia 

obra, a la disposició dels anteriorment relacionats. 

 

  Sense perjudici de la seva consignació en el llibre d'incidències, l'empresari 

haurà de posar en coneixement del responsable del seguiment i control del Pla 

de Seguretat i Salut, de forma immediata, qualsevol incidència relacionada amb 

el mateix, deixant constància del fet.  

 

  Quants suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives siguin formulades 

pels òrgans que resultin legitimats per a això, sobre Pla de Seguretat i Salut, 

sobre les mesures de prevenció adoptades o sobre qualsevol incidència 

produïda durant l'execució de l'obra, hauran de ser comunicades el més aviat 

per l'empresari al responsable del seguiment i control del Pla.  

 

  Els parts d'accidents, notificacions i informes relatius a la Seguretat i Salut que 

es cursin per escrit per qui estiguin facultats per a això, hauran de ser posats a 

la disposició del responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i 

Salut. 

 

  Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions 

previstos en els apartats anteriors seran objecte de registre i arxiu en obra per 

part de l'empresari, i a ells haurà de tenir accés el responsable del seguiment i 

control del Pla.  

 
1.3.7. Col·laboració amb el Coordinador del Pla de Seguretat i 

Salut  
 

  L'empresari haurà de proporcionar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut quants mitjans 

siguin precisos perquè pugui portar a terme la seva labor d'inspecció i vigilància,  

 

21



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 
 
  

i ho farà acompanyar en les seves visites a l'obra per qui ostenti la seva 

representació o delegació en la matèria.  

 

  L'empresari s'encarregarà de coordinar les diverses actuacions de seguiment i 

control que es portin a terme pels diferents òrgans facultats per a això, de 

manera que no es produeixin interferències i contradiccions en l'acció 

preventiva i haurà d’establir els mecanismes que facilitin la col·laboració i 

interconnexió entre els òrgans referits.  

 

  L'empresari haurà de possibilitar que l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

responsable del seguiment i control del Pla pugui seguir el desenvolupament de 

les inspeccions i investigacions que portin a terme els òrgans competents. Del 

resultat de les visites a obra del responsable del seguiment i control del Pla 

s'adonarà per part del contractista principal als representants dels treballadors. 

 

1.4. REUNIONS DE SEGUIMENT I CONTROL INTERN  
 

  Les reunions de seguiment i control intern de la seguretat i salut de l'obra 

tindran com objectiu la consulta regular i periòdica dels plans i programes de 

prevenció de riscos de l'empresa, l'anàlisi i avaluació continuada de les 

condicions de treball i la promoció d'iniciatives sobre mètodes i procediments 

per a l'efectiva prevenció dels riscos, així com propiciar l'adequada coordinació 

entre els diversos òrgans especialitzats que incideixin en la seguretat i salut de 

l'obra. 

  

  En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut, quan s'hagués constituït, 

participaran, amb veu però sense vot, a més dels seus elements constitutius, 

els responsables tècnics de la seguretat de l'empresa. Poden participar, en les 

mateixes condicions, treballadors de l'empresa que contin amb una especial 

qualificació o informació respecte de concretes qüestions a debatre en aquest 

òrgan, o tècnics en prevenció aliens a l'empresa, sempre que així ho sol·liciti 

alguna de les representacions del Comitè.  
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De no ser preceptiva la constitució del citat Comitè, es portaran a terme 

reunions que persegueixin els objectius ressenyats i en les quals participaran 

representants dels treballadors, segons es tracti, i els responsables tècnics de 

la seguretat de l'empresa, així com les persones referides anteriorment que 

siguin sol·licitades per aquells. Corresponen a l'empresari o els seus 

representants l'organització i programació d'aquestes reunions, cas de no venir 

regulades per les disposicions vigents.  

 

  Sense perjudici de l'establert referent a això per la normativa vigent, es portarà 

a terme com a mínim, una reunió mensual des de l'inici de l'obra fins a la seva 

terminació, amb independència de les quals anessin, a més, necessàries 

davant situacions que requereixin una convocatòria urgent, o les quals s'estimin 

convenients per qui estiguin facultats per a això. 

 

  Tret que es disposi altra cosa per la normativa vigent o pels Convenis 

Col·lectius Provincials, les reunions es celebraran en la pròpia obra i dintre de 

les hores de treball. En cas de perllongar-se fora d'aquestes, s'abonaran sense 

recàrrec, o s'alentirà, si és possible, l'entrada al treball en igual temps, si la 

prolongació ha tingut lloc durant el descans del migdia. Les convocatòries, ordre 

d'assumptes a tractar i desenvolupament de les reunions s'establiran de 

conformitat amb l'estipulat referent a això per les normes vigents o segons 

acordin els òrgans constitutius de les mateixes.  

 

  Per cada reunió que es celebri s'estendrà l'acta corresponent, en la qual es 

recullin les deliberacions i acords adoptats. Es remetrà una còpia a l'Aparellador 

o Arquitecte Tècnic responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i 

Salut. Aquest requisit serà indispensable perquè, per part del mateix 

professional pugui donar-se conformitat a l'abonament de les partides 

corresponents del Pressupost. L'empresari o el seu representant estan obligats 

a proporcionar, a més, al tècnic esmentat quanta informació o documentació li 

sigui sol·licitada pel mateix sobre les qüestions debatudes. 
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  Es durà, així mateix, un llibre d'actes i es redactarà una memòria d'activitats, i 

en casos greus i especials d'accidents o malalties professionals s'emetrà un 

informe complet amb el resultat de les investigacions realitzades i la 

documentació es posarà a la disposició del responsable del seguiment i control 

del Pla. Amb independència de les reunions anteriorment referides, l'empresari 

principal haurà de promoure a més, les quals siguin necessàries per a 

possibilitar la deguda coordinació entre els diversos òrgans especialitzats i entre 

les diferents empreses o subcontractades que poguessin concórrer en l'obra, 

amb la finalitat d'unificar criteris i evitar interferències i disparitats contraprodu-

ents.  

 

2. DE LA FORMACIÓ I INFORMACIÓ  
 
2.1. ACCIONS FORMATIVES  
 

2.1.1. Normes generals  
 

  L'empresari està obligat a possibilitar que els treballadors rebin una formació 

teòrica i pràctica apropiada en matèria preventiva en el moment de la seva 

contractació, qualsevol que sigui la modalitat o durada d'aquesta, així com quan 

es produeixin canvis en les funcions que ocupin o s'introdueixin noves 

tecnologies o canvis en els equips de treball susceptibles de provocar riscos per 

a la salut del treballador. Aquesta formació haurà de repetir-se periòdicament. 

 

  El temps dedicat a la formació que l'empresari està obligat a possibilitar, com a 

conseqüència de l'apartat anterior, es porti a terme dintre de l'horari laboral o 

fora d'ell, serà considerat com temps de treball. La formació inicial del 

treballador haurà d'orientar-se en funció del treball que vagi a desenvolupar en 

l'obra, proporcionant-li el coneixement complet dels riscos que implica cada 

treball, de les proteccions col·lectives adoptades, de l'ús adequat de les 

proteccions individuals previstes, dels seus drets i obligacions i, en general, de 

les mesures de prevenció de qualsevol índole.  

 

24



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 
 
  

  Amb independència de la formació impartida directament a compte de 

l'empresari o els seus representants, en compliment de l'estipulat anteriorment, 

s'empraran a més, i com a mínim, les hores que es consideren en el pressupost 

per a formació dels treballadors en la mateixa obra i dintre de la jornada laboral 

o fora d'aquesta, considerant el temps emprat com temps de treball. A les 

sessions que a tal fi s'estableixin haurien d'assistir, també, els treballadors dels 

subcontractistes.  

 

2.1.2. Contingut de les accions de formació  
 

  A) A nivell de “mandos” intermitjos el contingut de les sessions de formació 

estarà principalment integrat, entre uns altres, pels següents temes:  

 

 Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

 Causes, conseqüències i investigació dels accidents i forma d'emplenar 

els parts.  

 Normativa sobre Seguretat i Salut.  

 Factors tècnics i humans.  

 Elecció adequada de mètodes de treball per a atenuar els monòtons i 

repetitius.  

 Proteccions col·lectives i individuals.  

 Salut laboral.  

 Socorrisme i primers auxilis.  

 Organització de la Seguretat i Salut de l'obra.  

 Responsabilitats.  

 Obligacions i drets dels treballadors.  
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B) A nivell d'operaris el contingut de les sessions de formació se seleccionarà 

fonamentalment en funció dels riscos específics de l'obra i estarà integrat 

principalment, entre uns altres, pels següents temes:  

 

 Riscos específics de l'obra i mesures de prevenció previstes en el Pla de 

Seguretat i Salut. 

 Causes i conseqüències dels accidents. 

 Normes de S. i S. (senyalització, circulació, manipulació de càrregues, 

etc.).  

 Senyalitzacions i sectors d'alt risc.  

 Socorrisme i primers auxilis. 

 Actitud davant el risc i formes d'actuar en cas d'accident.  

 Salut laboral.  

 Obligacions i drets.  

 

C) A nivell de representants dels treballadors en matèria de Seguretat i Salut, el 

contingut de les sessions de formació estarà integrat, a més de per els temes 

abans especificats per a la seva categoria professional, pels següents: 

 

 Investigació dels accidents i parts d'accidents. 

 Estadística de la sinistralitat. 

 Inspeccions de seguretat.  

 Legislació sobre Seguretat i Salut. 

 Responsabilitats.  

 Coordinació amb altres òrgans especialitzats.  

 

2.1.3. Organització de l'acció formativa  
 

  Les sessions de formació seran impartides per personal suficientment acreditat 

i capacitat en la docència de Seguretat i Salut contant-se per a això amb els 

serveis de seguretat de l'empresa, representant o delegat d'aquesta en l'obra, 

serveis de prevenció, mútues, organismes oficials especialitzats, representants 

qualificats dels treballadors i servei mèdic, propi o mancomunat, que per la seva  
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vinculació i coneixements de l'obra en matèria especifica de seguretat i salut 

siguin els més aconsellables en cada cas.  

 

  S'utilitzaran els mitjans didàctics més apropiats, tals com: transparències, 

diapositives, vídeos, etc. En el Pla de Seguretat i Salut que hagi de presentar 

l'empresari s'establirà la programació de les accions formatives, d'acord amb 

l’establert en el present Plec, si escau, pels Convenis Col·lectius, precisant-se 

de forma detallada: nombre, durada per cada sessió, períodes de impartició, 

freqüència, temàtica, personal al que van dirigides, lloc de celebració i horaris.  

 

  Ha de deduir-se que, com a mínim, es cobriran les hores que es deriven de les 

obligacions referides en els apartats anteriors.  

 

2.1.4. Justificacions per a l'abonament 
 

  Serà requisit necessari per a l'abonament de les partides corresponents, 

previstes en el pressupost, que es justifiquin degudament per l'empresari 

principal de l'obra les hores impartides en formació del personal adscrit a l'obra, 

d'acord amb les condicions establertes en aquest Plec i a la programació fixada 

en el Pla.  

 

  Per a això serà precisa la pertinent acreditació documental conformada pels 

representants legítims dels treballadors en matèria de seguretat i Salut. 

 

2.2. INSTRUCCIONS GENERALS I ESPECIFIQUES  
 

  Independentment de les accions de formació que hagin de celebrar-se abans 

que el treballador comenci a ocupar qualsevol comesa o lloc de treball en l'obra 

o es canviï de lloc o es produeixin variacions dels mètodes de treball inicialment 

previstos, hauran de facilitar-se-li, per part de l'empresari o els seus 

representants en l'obra, les instruccions relacionades amb els riscos inherents al 

treball, especialment quan no es tracti de la seva ocupació habitual; les relatives 

als riscos generals de l'obra que puguin afectar-li i les referides a les mesures  
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preventives que hagin d'observar-se, així com sobre maneig i ús de les 

proteccions individuals. Es prestarà especial dedicació a les instruccions 

referides a aquells treballadors que vagin a estar exposats a riscos de caiguda 

d'altura, atrapaments o electrocució.  

 

  L'empresari haurà de garantir que els treballadors de les empreses exteriors o 

subcontractats que intervinguin en l'obra han rebut les instruccions pertinents en 

el sentit anteriorment indicat. 

 

  Les instruccions seran clares, concises i intel·ligibles i es proporcionaran de 

forma escrita i/o de paraula, segons el treball i operaris que es tracti i 

directament als interessats.  

 

  Les instruccions per a maquinistes, conductors, personal de manteniment o 

altres anàlegs es referiran, a més dels aspectes ressenyats, a: restriccions d'ús i 

ocupació, maneig, manipulació, verificació i manteniment d'equips de treball. 

Haurien de figurar també de forma escrita en la màquina o equip que es tracti, 

sempre que sigui possible.  

 

  Les instruccions sobre socorrisme, primers auxilis i mesures a adoptar en cas 

de situacions d'emergència hauran de ser proporcionades a qui tinguin 

encomanats comeses relacionades amb aquests aspectes i haurien de figurar, 

a més, per escrit en llocs visibles i accessibles a tot el personal adscrit a l'obra, 

tals com oficina d'obra, menjadors i vestuaris. 

  

  Les persones relacionades amb l'obra, amb les empreses o amb els 

treballadors, que no intervinguin directament en l'execució del treball, o les 

alienes a l'obra que hagin de visitar-la seran prèviament advertides per 

l'empresari o els seus representants sobre els riscos que poden exposar-se, 

mesures i precaucions preventives que han de seguir i utilització de les 

proteccions individuals d'ús obligatori.  
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2.3. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ  
 

   L'empresari o els seus representants en l'obra haurien d'informar als 

treballadors de:  

 

 Els resultats de les valoracions i controls del medi ambient-laboral 

corresponents als seus llocs de treball, així com les dades relatives al 

seu estat de salut en relació amb els riscos als quals puguin trobar-se 

exposats.  

 Els riscos per a la salut que el seu treball pugui comportar, així com les 

mesures tècniques de prevenció o d'emergència que hagin estat 

adoptades o hagin d’adoptar-se per l'empresari, si escau, especialment 

aquelles l'execució de les quals correspon al propi treballador i, en 

particular, les referides a risc greu i imminent.  

 L'existència d'un risc greu i imminent que els pugui afectar, així com les 

disposicions adoptades o que hagin d'adoptar-se en matèria de 

protecció, incloent les relatives a l'evacuació del seu lloc de treball. 

Aquesta informació, quan escaigui, haurà de donar-se com més aviat 

millor. 

 El dret que tenen a paralitzar la seva activitat en el cas que, al seu judici, 

existís un risc greu i imminent per a la salut i no s'haguessin pogut posar 

en contacte de forma immediata amb la seva superior jeràrquic o, 

havent-se'l comunicat a aquest, no s'haguessin adoptat les mesures 

correctives necessàries.  

 

  Les informacions anteriorment esmentades haurien de ser proporcionades 

personalment al treballador, dintre de l'horari laboral o fora del mateix, 

considerant-se en ambdós casos com temps de treball l'empleat per a tal 

comunicació.  
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  Així mateix, haurà de proporcionar-se informació als treballadors, per 

l'empresari o els seus representants en l'obra, sobre:  

 

 Obligacions i drets de l'empresari i dels treballadors. 

 Funcions i facultats dels Serveis de Prevenció, Comitès de Salut i 

Seguretat i delegats de Prevenció.  

 Serveis mèdics i d'assistència sanitària amb indicació del nom i ubicació 

del centre assistencial al que acudir en cas d'accident.  

 Organigrama funcional del personal de seguretat i salut de l'empresa 

adscrita a l'obra i dels òrgans de prevenció que incideixen en la mateixa.  

 Dades sobre el seguiment de la sinistralitat i sobre les actuacions 

preventives que es porten a terme en l'obra per l'empresa. 

 Estudis, investigacions i estadístiques sobre la salut dels treballadors. 

 

  Tota la informació referida se li subministrarà per escrit als treballadors o, en 

defecte d'això, s'exposarà en llocs visibles i accessibles als mateixos, com 

oficina d'obra, vestuaris o menjadors, en aquest cas haurà de donar-se 

coneixement d'això. 

 

  L'empresari haurà de disposar en l'oficina d'obra d'un exemplar del Pla de 

Seguretat i Salut aprovat i de les normes i disposicions vigents que incideixin en 

l'obra. En l'oficina d'obra es contarà, també, amb un exemplar del Pla i de les 

normes assenyalades, per a posar-los a la disposició de quantes persones o 

institucions hagin d'intervenir, reglamentàriament, en relació amb ells.  

   

  L'empresari o els seus representants haurien de proporcionar a l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i 

Salut tota la informació documental relativa a les diferents incidències que 

puguin produir-se en relació amb aquest Pla i amb les condicions de treball de 

l'obra. 

 

  L'empresari haurà de col·locar en llocs visibles de l'obra rètols o cartells 

anunciadors, amb missatges preventius de sensibilització i motivació col·lectiva.  
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  Haurà d'exposar, així mateix, els quals li siguin proporcionats pels organismes 

i institucions competents en la matèria sobre campanyes de divulgació.  

 

  L'empresari haurà de publicar mitjançant cartell indicador, en lloc visible i 

accessible a tots els treballadors, la constitució de l'organigrama funcional de la 

seguretat i salut de l'obra i dels diferents òrgans especialitzats en matèria de 

prevenció de riscos que incideixin en la mateixa, amb expressió del nom, raó 

jurídica, categoria o qualificació, localització i funcions de cada component dels 

mateixos. D'igual forma haurà de publicar les variacions que durant el curs de 

l'obra es produeixin en els òrgans.  

 

3. ASSISTÈNCIA MÈDIC-SANITÀRIA 
 

3.1. SERVEIS ASSISTENCIALS  
 

3.1.1. Prestacions generals 
 

  L'empresari haurà d'assegurar en tot moment, durant el transcurs de l'obra, la 

prestació a tots els treballadors que concorrin en la mateixa dels serveis 

assistencials sanitaris en matèria de primers auxilis, d'assistència 

mèdico-preventiva i d'urgència i de conservació i millora de la salut laboral dels 

treballadors. A tals efectes haurà de concertar i organitzar les relacions 

necessàries amb els serveis mèdics i preventius exteriors i interiors que 

corresponguin, a fi que per part d'aquests es portin a terme les funcions 

sanitàries exigides per les disposicions vigents.  

 

3.1.2. Característiques dels serveis 
 
  Els serveis mèdics, preventius i assistencials haurien de reunir les 

característiques establertes per les disposicions vigents sobre la matèria. 

Haurien de quedar precisats en el Pla de Seguretat i Salut els serveis a 

disposar per a l'obra, especificant totes les dades necessàries per a la seva 

localització i identificació immediata. 

31



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 
 
  

3.1.3. Accidents  
 

  L'empresari haurà d'estar al corrent en tot moment, durant l'execució de l'obra, 

de les seves obligacions en matèria de Seguretat Social i Salut laboral dels 

treballadors, d'acord amb les disposicions vigents, havent d'acreditar 

documentalment el compliment de tals obligacions quan li sigui requerit pel 

responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut. 

  

  En el Pla de Seguretat i Salut haurà de detallar-se el centre o els centres 

assistencials més pròxims a l'obra, on podran ser atesos els treballadors en cas 

d'accident. Es disposaran en llocs i amb caràcters visibles per als treballadors 

(oficina d'obra, vestuaris, etc.) les indicacions relatives al nom, adreça i telèfons 

del centre o centres assistencials als quals acudir en cas d'accidents així com 

les distàncies existents entre aquests i l'obra i els itineraris més adequats per a 

arribar a ells. 

 

  En cas d'accidents hauran de cursar-se els parts corresponents segons les 

disposicions vigents, havent de facilitar l'empresari al responsable del 

seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut una còpia dels mateixos i quants 

dades i informacions complementàries li fossin recaptats pel propi responsable.  

 

  En cas d'accident, l'empresari haurà d'assegurar la investigació del mateix, per 

a precisar la seva causa i forma que es va produir i proposar les mesures 

oportunes per a evitar la seva repetició. Les dades obtingudes com resultat de 

l'estudi ressenyat seran proporcionats al responsable del seguiment i control del 

Pla de Seguretat i Salut. 
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3.2. MEDICINA PREVENTIVA 
 

3.2.1. Reconeixements mèdics  
 

  L'empresari haurà de vetllar per la vigilància periòdica de l'estat de salut 

laboral dels treballadors, mitjançant els reconeixements mèdics o proves 

exigibles conforme a la normativa vigent, tant pel que fa als quals 

preceptivament hagin d'efectuar-se amb caràcter previ a l'inici de les seves 

activitats com a les que s’hagin de repetir posteriorment.  

 

  Els treballadors haurien de ser informats per l'empresari, amb caràcter previ a 

l'inici de les seves activitats, de la necessitat d'efectuar els controls mèdics 

obligatoris. D'acord amb l'establert per aquest Plec, per les disposicions vigents 

en el moment de realitzar l'obra i pel conveni Col·lectiu Provincial, si escau, en 

el Pla de Seguretat i Salut haurà de detallar-se la programació de 

reconeixements mèdics a efectuar durant el curs de l'obra, sobre la base de les 

previsions de treballadors que hagin de concórrer en la mateixa, amb indicació 

de: nombre, serveis mèdics on es portaran a terme, freqüència, tipus i finalitat, 

plantejament, durada i seguiment.  

 

  Serà preceptiu, com requisit previ per a l'abonament de les previsions 

econòmiques recollides a aquest efecte en l'Estudi de Seguretat i Salut, que 

l'empresari justifiqui al responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i 

Salut la realització dels reconeixements mèdics prevists en el Pla, mitjançant les 

acreditacions corresponents. 

 

3.2.2. Vacunacions 
 

  L'empresari haurà de facilitar i assegurar la vacunació dels treballadors quan 

fos indicada per les autoritats sanitàries i, en general, el compliment de les 

disposicions que dictaran, si escau, les esmentades autoritats amb vista a la 

prevenció de malalties.  
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3.3. FARMACIOLA D'OBRA 
 

  Es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les 

cures d'urgència en cas d'accident o lesió. La farmaciola haurà de situar-se en 

lloc ben visible de l'obra i convenientment senyalitzat. Es farà càrrec de la 

farmaciola, per designació de l'empresari, la persona més capacitada, que 

haurà d'haver seguit amb aprofitament cursos de primers auxilis i socorrisme. 

 

  L'esmentada persona serà l'encarregada del manteniment i reposició del 

contingut de la farmaciola, que serà sotmès, per a això, a una revisió setmanal i 

a la reposició del necessari, amb vista al consum i caducitat dels medicaments.  

 

  La farmaciola haurà d'estar protegit de l'exterior i col·locat en lloc condicionat i 

proveït de tancament hermètic que eviti l'entrada d'aigua i humitat. Contarà, així 

mateix, amb compartiments o calaixos degudament senyalitzats en funció de les 

seves indicacions, seran col·locats de forma diferenciada, en cadascun dels 

compartiments, els medicaments que tenen una acció determinada sobre els 

components de cada aparell orgànic o acció terapèutica comuna. El contingut 

mínim de la farmaciola serà el següent: 

 

 Antisèptics, desinfectants i material de cura: aigua oxigenada, alcohol de 

noranta-sis graus (96°), tintura de iode, mercurocrom, amoníac, didals 

de goma, linitul, tablillas, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, 

torniquets, tisores.  

 Material quirúrgic: borses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, 

xeringues d'un sol ús, agulles per a injectables d'un sol ús, termòmetre 

clínic, pinces. 

 Antibiòtics i sulfamides. 

 Antitèrmics i analgèsics.  

 Antiespasmòdics i tònics cardíacs d'urgència.  

 Antihemorràgics i antial·lèrgics.  

 Medicaments per a la pell, els ulls i l'aparell digestiu. 

 Anestèsics locals.  
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  L'ús de xeringues i agulles per a injectables d'un sol ús només podrà portar-se 

a terme per personal sanitari facultat per a això. L'ús d'antibiòtics, sulfamides, 

antiespasmòdics, tònics cardíacs, antihemorràgics, antial·lèrgics, anestèsics 

locals i medicaments per a la pell, ulls i aparell digestiu, requerirà la consulta, 

assessorament i dictamen previ d'un facultatiu, havent de figurar tal advertiment 

de manera cridanera en els medicaments.  

 

  Les condicions dels medicaments, material de cura i quirúrgic, inclòs la 

farmaciola, hauran d'estar en tot moment adequades a les fins que han de 

servir, i el material serà de fàcil accés, prestant-se especial vigilància a la data 

de caducitat dels medicaments, a l'efecte de la seva substitució quan escaigui. 

En l'interior de la farmaciola figuraran escrites les normes bàsiques a seguir per 

a primers auxilis, conducta a seguir davant un accidentat, cures d'urgència, 

principis de reanimació i formes d'actuar davant ferides, hemorràgies, fractures, 

picades, cremades, etc. 

 

3.4. NORMES SOBRE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME 
 

  Amb base en l'anàlisi prèvia de les possibles situacions d'emergència i 

accidents que puguin originar-se per les circumstàncies de tota índole que 

concorrin en l'obra, l'empresari haurà d'assegurar el disseny i l'establiment de 

les normes sobre primers auxilis i socorrisme que hauran d'observar-se per qui 

tinguin assignat la comesa de la seva posada en pràctica.  

 

  Les normes sobre primers auxilis hauran d'estar encaminades a realitzar el 

rescat i/o primera cura dels operaris accidentats, a evitar en tant que sigui 

possible les complicacions posteriors i a salvar la vida dels subjectes. Per a 

dotar de la major eficàcia possible a les normes que s'estableixin per a primers 

auxilis, aquestes hauran d'elaborar-se de manera que compleixin els següents 

requisits: simplicitat i exactitud tècnica, facilitat de comprensió i aplicació ràpida i 

fàcil, sense necessitat de mitjans complicats. 
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  En les normes a establir sobre primers auxilis haurien de recollir-se les 

maneres d'actuació i les conductes a seguir davant un accidentat per a casos 

de rescat de ferits que quedin pressionats, pèrdues del coneixement, asfíxia, 

ferides, hemorràgies, cremades, electrocució, contusions, fractures, picades i 

mossegades. S'especificarà, per a cada cas concret: forma de manejar al ferit, 

trasllats de l'accidentat, posicions convenients, principis de reanimació i 

mètodes de respiració artificial, primeres cures a realitzar, fàrmacs o begudes 

que han de, o no, administrar-se, etc.  

 

  Tots els treballadors haurien de ser ensinistrats en tècniques elementals de 

reanimació perquè, en cas d'accident en la seva àrea de treball, puguin actuar 

ràpida i eficaçment. Així mateix, haurà de posar-se en coneixement de tot el 

personal de l'obra la situació dels telèfons d'urgència, de la farmaciola d'obra, 

de les normes sobre primers auxilis i dels anuncis indicatius que hagin 

d'exposar-se en relació amb la localització de serveis mèdics, ambulàncies i 

centres assistencials.  

 

  Les normes i instruccions sobre primers auxilis haurien d'exposar-se en llocs 

accessibles i bé visibles de l'obra. En compliment de les prescripcions 

anteriorment establertes i de les disposicions vigents que regulin la matèria, el 

Pla de Seguretat i Salut haurà de recollir de forma detallada les normes i 

instruccions a seguir per a primers auxilis.  

 

4. MESURES D'EMERGÈNCIA  
 

4.1. MESURES GENERALS I PLANIFICACIÓ 
 

  L'empresari haurà de reflectir en el Pla de Seguretat i Salut les possibles 

situacions d'emergència i establir les mesures en matèria de primers auxilis, 

lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, atenent a les previsions 

fixades en l'Estudi de Seguretat i Salut i designant per a això al personal 

encarregat de posar en pràctica aquestes mesures. Aquest personal haurà de 

posseir la formació convenient, ser suficientment nombrós i disposar del  
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material adequat, tenint en compte la grandària i els riscos específics de l'obra.  

 

  El dret dels treballadors a la paralització de la seva activitat, reconegut per la 

legislació vigent, s'aplicarà als quals estiguin encarregats de les mesures 

d'emergència. Haurà d'assegurar-se l'adequada administració dels primers 

auxilis i/o l'adequat i ràpid transport del treballador a un centre d'assistència 

mèdica per als supòsits en els quals el dany produït així ho requereixi.  

 

  L'empresari haurà d'organitzar les necessàries relacions amb els serveis 

externs a l'empresa que puguin realitzar activitats en matèria de primers auxilis, 

assistència mèdica d'urgència, salvament, lluita contra incendis i evacuació de 

persones. En el Pla Salut haurà d'establir-se la planificació de les mesures 

d'emergència adoptades per a l'obra, especificant-se de forma detallada les 

previsions considerades en relació amb els aspectes anteriorment ressenyats. 

En lloc ben visible de l'obra haurien de figurar les indicacions escrites sobre les 

mesures que hauran de ser preses pels treballadors en casos d'emergència.  

 

4.2. VIES D'EVACUACIÓ I SORTIDES D'EMERGÈNCIA  
 

  En cas de perill, tots els llocs de treball haurien de poder ser evacuats 

ràpidament i en les condicions de màxima seguretat per als treballadors. El 

nombre, distribució i dimensions de les vies i sortides d'emergència que hauran 

de disposar-se es determinaran en funció de: ús, equips, dimensions, 

configuració de les obres, fase d'execució que es trobin les obres i nombre 

màxim de persones que puguin estar presents. Les vies d'evacuació i sortides 

d'emergència haurien de romandre expedits i desembocar el més directament 

possible en una zona de seguretat. Haurien de senyalitzar-se conforme a la 

normativa vigent. Aquesta senyalització haurà de ser duradora i fixar-se en llocs 

adequats i perfectament visibles. 

 

   Les vies i sortides no haurien d'estar obstruïdes per obstacles de qualsevol 

tipus, de manera que puguin ser utilitzades sense traves en qualsevol moment. 

En cas d'avaria del sistema d'enllumenat i quan sigui preceptiu, les vies i  
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sortides d'emergència que requereixin il·luminació haurien d'estar equipades 

amb llums de seguretat de suficient intensitat. Les portes d'emergència, quan 

procedeixin, haurien d'obrir-se cap a l'exterior i disposaran de fàcil sistema 

d'obertura, de manera que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas 

d'emergència pugui obrir-les fàcil i immediatament.  

 

4.3. PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS  
 

4.3.1. Disposicions generals  
 

  S'observaran, a més de les prescripcions que s'estableixin en el present Plec, 

les normes i disposicions vigents sobre la matèria. En els treballs amb risc 

específic d'incendi es compliran, a més, les prescripcions imposades pels 

Reglaments i normes tècniques generals o especials, així com les preceptuades 

per les corresponents ordenances municipals.  

 

  S'haurà de preveure en obra un nombre suficient de dispositius apropiats de 

lluita contra incendis i en funció de les característiques de l'obra, dimensions i 

usos dels locals i equips que continguin, característiques físiques i químiques 

de les substàncies materials que es trobin presents i nombre màxim de personal 

que pugui trobar-se en els llocs i locals de treball.  

 

4.3.2. Mesures de prevenció i extinció  
 

  A més d'observar les disposicions anteriors, s'adoptaran les prevencions que 

s'indiquen a continuació, combinant la seva ocupació, si escau, amb la protecció 

general més pròxima que puguin prestar els serveis públics contra incendis.  

 

  Ús de l'aigua: Si existeixen conduccions d'aigua a pressió s'instal·laran 

suficients preses o boques d'aigua a distància convenient i properes als llocs de 

treball, locals i llocs de passada del personal, col·locant-se al costat de tals 

preses les corresponents mànegues, que tindran la secció i resistència 

adequades. Quan es manqui normalment d'aigua a pressió, o aquesta sigui  
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insuficient, s'instal·laran dipòsits amb aigua suficient per a combatre els 

possibles incendis. En incendis que afectin a instal·lacions elèctriques amb 

tensió, es prohibirà l'ocupació d'extintors amb escuma química, soda àcida o 

aigua.  

 

  Extintors portàtils: En la proximitat dels llocs de treball amb major risc 

d'incendi i col·locats en lloc visible i de fàcil accés, es disposaran extintors 

portàtils o mòbils sobre rodes, d'escuma física o química, barreja d'ambdues o 

pólvores seques, anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la possible 

causa determinant del foc a extingir. Quan s'emprin diferents tipus d'extintors 

seran retolats amb cartells indicadors del lloc i classe d'incendi que han 

d'emprar-se. Els extintors seran revisats periòdicament i carregats, segons els 

fabricants, immediatament després d'usar-los. Aquesta tasca serà realitzada per 

empreses autoritzades. 

 

  Prohibicions: En les dependències i llocs de treball amb alt risc d'incendi es 

prohibirà terminantment fumar o introduir llumins, encenedors o útils de ignició. 

Aquesta prohibició s'indicarà amb cartells visibles a l'entrada i en els espais 

lliures de tals llocs o dependències. Es prohibirà igualment al personal introduir 

o emprar útils de treball no autoritzats per l'empresa i que puguin ocasionar 

espurnes per contacte o proximitat a substàncies inflamables. 

 

4.3.3. Altres actuacions 
 

 L'empresari haurà de preveure, d'acord amb el fixat en l'Estudi de Seguretat i 

Salut si escau i seguint les normes de les companyies subministradores, les 

actuacions a portar a terme per a possibles casos de fugides de gas, 

trencaments de canalitzacions d'aigua, inundacions, esfondraments i 

enfonsaments, establint en el Pla de Seguretat i Salut les previsions i normes a 

seguir per a tals casos d'emergència. 
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B. CONDICIONS D'ÍNDOLE TÈCNICA  
 

1. LOCALS I SERVEIS DE SALUT I BENESTAR 
 

1.1. GENERALITATS 
 

1.1.1. Emplaçament, ús i permanència en obra 
 

  Els locals i serveis per a higiene i benestar dels treballadors que siguin obligats 

pel present Estudi o per les disposicions vigents sobre la matèria haurien de 

situar-se en la pròpia obra, seran per a ús exclusiu del personal adscrit a la 

mateixa, s'instal·laran abans del començament dels treballs i haurien de 

romandre en l'obra fins a la seva total final. 

 

  De no ser possible situar de manera fixa els referits serveis des de l'inici de 

l'obra, s'admetrà modificar amb posterioritat el seu emplaçament i/o 

característiques en funció del procés d'execució de l'obra, sempre que es 

compleixin la prescripció anterior i les altres condicions establertes per als 

mateixos en el present Plec. 

 

  En el Pla de Seguretat i Salut haurien de quedar fixats de forma detallada i en 

funció del programa de treballs, personal i dispositius de tota índole previstos 

per l'empresa els emplaçaments i característiques dels serveis d'higiene i 

benestar considerats com alternatives a les estimacions contemplades en el 

present Estudi de Seguretat.  

 

  Qualsevol modificació de les característiques i/o emplaçament de dites locals 

que es plantegi una vegada aprovat el Pla de Seguretat i Salut requerirà la 

modificació del mateix, així com el seu posterior informe i aprovació en els 

termes establerts per les disposicions vigents. Queda prohibit usar els locals 

d'higiene i benestar per a usos diferents als quals estan destinats.  
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1.1.2. Característiques tècniques  
 

  Tots els locals i serveis d'higiene i benestar seran de construcció segura i 

ferma per a evitar riscos de desplomi els derivats dels agents atmosfèrics. Les 

seves estructures haurien de posseir estabilitat, estanqueïtat i confort apropiats 

al tipus d'utilització i estar degudament protegides contra incendis.  

 

  Les característiques tècniques que hauran de reunir els materials, elements, 

aparells, instal·lacions i unitats d'obra constitutives dels locals i serveis d'higiene 

i benestar, així com les condicions per a la seva acceptació o rebuig, seran les 

establertes per les normes bàsiques i disposicions d'obligat compliment 

promulgades per l'Administració, les fixades en els diferents documents de 

l'Estudi de Seguretat i Salut i, en defecte d'això, les estipulades per les Normes 

Tecnològiques de l'Edificació. Se seguiran per a la seva execució les 

prescripcions establertes per les normes ressenyades. 

 

1.1.3. Condicions de seguretat  
 

  Per a l'execució de les diferents unitats que comprenen els locals i serveis 

d'higiene i benestar s'observaran les mateixes mesures de seguretat i salut que 

les establertes en el present Plec para unitats i parts d'obra similars del projecte 

d'execució, disposant-se a tal fi d'iguals proteccions col·lectives i individuals que 

les fixades per a les mateixes.  

 

1.1.4. Condicions higièniques, de confort i manteniment  
 

  Els sòls, parets i sostres dels excusats, lavabos, cambres de vestuaris i sales 

de condícia seran continus, llisos i impermeables i acabats en tons clars de 

manera que permetin la seva fàcil neteja, rentat i pintura periòdics. Així mateix, 

estaran constituïts per materials que permetin l'aplicació de líquids desinfectants 

o antisèptics.  
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  Tots els elements, aparells i mobiliari que formin part dels locals de servei 

d'higiene i benestar estaran en tot moment en perfecte estat de funcionament i 

aptes per a la seva utilització. Els locals i serveis haurien d'estar suficientment 

ventilats i il·luminats, en funció de l'ús que es destinen i disposaran d'aire sa i en 

quantitat adequada. Així mateix, la seva temperatura correspondrà al seu ús 

específic. Els tancaments verticals i horitzontals o inclinats dels locals reuniran 

les condicions suficients per a protegir als treballadors de les inclemències del 

temps.  

 

  Els locals i serveis d'higiene i benestar haurien de mantenir-se sempre en bon 

estat de condícia i salubritat, per al que es realitzaran les neteges necessàries 

amb la freqüència requerida, així com les reparacions i reposicions precises per 

al seu adequat funcionament i conservació. S'evacuaran o eliminaran els 

residus i aigües fecals o brutes; bé directament per mitjà de conductes, o 

acumulant-se en recipients adequats que reuneixin les màximes condicions 

higièniques, fins a la seva posterior retirada. No es permetrà treure o trasbalsar 

aigua per a la beguda per mitjà d'atuells, barrils, galledes o altres recipients 

oberts o coberts provisionalment. 

 

  S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua corrent és o no potable. No existiran 

connexions entre el sistema de proveïment d'aigua potable i el d'aigua no 

potable, evitant-se la contaminació per porositat o per contacte. Es disposarà de 

bidons hermètics que reuneixin les condicions higièniques adequades, en els 

quals es vertebrà les escombraries i desaprofitaments, recollint-los diàriament 

perquè siguin retirats pel servei municipal.  

 

1.1.5. Dotacions  
 

  Referent a la dotació d'aigua s'estarà al prescrit en l'apartat corresponent del 

present Plec. Amb independència que els locals estiguin dotats de ventilació i 

il·luminació directa a l'exterior, disposaran d'il·luminació artificial i de les preses 

de corrent necessàries perquè puguin ser utilitzats per a la fi que es destinen.  
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  Els locals i serveis d'higiene i benestar estaran dotats dels elements, equips, 

mobiliari i instal·lacions necessàries perquè puguin portar-se a terme les 

funcions i usos als quals cadascun d'ells va destinat. Haurien de disposar-se les 

instal·lacions necessàries perquè els treballadors puguin preparar, escalfar i 

consumir els seus menjars en condicions satisfactòries. Els locals d'higiene i 

benestar contaran amb un sistema de calefacció a l'hivern. 

 

1.2. VESTUARIS I LAVABOS 
 

  La superfície mínima dels vestuaris i lavabos serà de dos metres quadrats 

(2,00 m2) per cada treballador que hagi d'utilitzar-los i l'altura mínima de sòl a 

sostre serà de dos-cents trenta centímetres (2,30 m). Els vestuaris seran de 

fàcil accés i estaran proveïts de seients i d'armaris o taquilles individuals amb 

clau, per a guardar la roba, el calçat i els objectes personals.  

 

  Quan les circumstàncies ho exigeixin, en casos de substàncies perilloses, 

humitat, brutícia, etc., la roba de treball haurà de poder-se guardar 

independentment de la roba de carrer i dels efectes personals. Les cambres de 

vestuaris o els locals de condícia disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït 

de sabó, per cada deu (10) treballadors o fracció d'aquesta xifra, i d'un mirall de 

dimensions adequades per cada vint-i-cinc (25) treballadors o fracció. 

 

  Si les sales de dutxa o de lavabos i els vestuaris estiguessin apartats, haurien 

d'estar pròxims i la comunicació entre unes dependències i unes altres ha de 

ser fàcil. Es dotaran de tovalloles individuals o bé disposaran de secadors d'aire 

calent, tovallolers automàtics o tovalloles de paper i, en aquest últim cas, 

recipients adequats per a dipositar les usades. Es col·locaran penjadors 

suficients per a penjar la roba. Als treballadors que desenvolupin treballs 

marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran els mitjans 

especials de neteja necessaris en cada cas. Es mantindran curiosament nets i 

seran escombrats i regats diàriament amb aigua i productes desinfectants i 

antisèptics. Una vegada per setmana, preferiblement el dissabte, s'efectuarà 

neteja general.  
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1.3. DUTXES  
 

  S'instal·larà una dutxa d'aigua, freda i calenta, per cada deu (10) treballadors o 

fracció d'aquesta xifra, amb les dimensions suficients perquè cada treballador 

s'endreci sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes 

estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de 

tancament interior. Estaran preferentment situades en les cambres de vestuaris 

i de condícia o en locals pròxims a ells. Quan les dutxes no comuniquin amb 

quarts vestuaris i de condícia individuals, s'instal·laran penjadors per a la roba 

mentre els treballadors es dutxen. En els treballs bruts o tòxics es facilitaran els 

mitjans de neteja i asèpsia necessaris.  

 

1.4. EXCUSATS 
 

  Existiran excusats amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic, 

en nombre d'un per cada vint-i-cinc (25) treballadors o fracció. Quan els 

excusats comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i 

tindran ventilació a l'exterior, natural o forçada. Si comuniquen amb lavabos o 

passadissos que tinguin ventilació a l'exterior es podrà suprimir el sostre de les 

cabines. No tindran comunicació directa amb menjadors, cuines, dormitoris o 

quarts vestuaris. Les dimensions mínimes de les cabines seran d’un metre    

(1,00 m) per cent vint centímetres (1,20 m) de superfície i dos-cents trenta 

centímetres (2,30 m) d'altura, i disposaran d'un penjadors.  

 

  Les portes i finestres impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran 

proveïdes de tancament interior. Els wàters i urinaris s'instal·laran i conservaran 

en les degudes condicions de desinfecció, desodoració i supressió 

d'emanacions. 

 

 Se’n carregarà que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de 

subministrament d'aigua de consum. Les aigües residuals s'escometran 

directament a la xarxa de clavegueram existent en la zona.  
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 Es netejaran directament amb aigua i desinfectants, antisèptics i desodorants i 

setmanalment amb aigua forta o similars.  

 

1.5. MENJADORS  
 

  Estaran situats en llocs pròxims als de treball, però separats d'altres locals i de 

focus insalubres o molests. L'altura mínima de sòl a sostre serà de dos-cents 

seixanta centímetres (2,60 m). Disposaran d'aigua potable per a la neteja de 

vaixelles i utensilis. Estaran proveïts de taules i seients i dotats de gots, plats i 

coberts per a cada treballador. Estaran proveïts d'aigüeres amb aigua corrent i 

de recipients per a dipositar els desaprofitaments. Quan no existeixi cuina 

contigua, s'instal·laran fogons o qualsevol altre sistema perquè els treballadors 

puguin escalfar el seu menjar. Es mantindran en bon estat de neteja.  

 

1.6. CUINES  
 

  L'altura mínima de sòl a sostre serà de dos-cents seixanta centímetres (2,60 

m). La captació de fums, vapors i olors s'efectuarà mitjançant campanes de 

ventilació forçada per aspiració, si fos necessari. Els residus alimentosos es 

dipositaran en recipients tancats i hermètics fins a la seva evacuació, mantenint-

se en tot moment en condicions de neteja absoluta.  

 

  Els aliments es conservaran en lloc i a la temperatura adequats. Quedarà 

prohibit el magatzematge de queviures per a més de vint-i-quatre (24) hores si 

no existeixen cameres frigorífiques convenients. Es disposarà d'aigua potable 

per a la condimentació dels menjars. S'utilitzaran fogons o cuines de butà o 

elèctriques. 
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2. DE L'ORGANITZACIÓ DE L'OBRA  
 

2.1. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS  
 

  La planificació de l'obra haurà de tenir en compte l'adequada coordinació entre 

les diferents fases o fites d'execució, entre els diferents serveis de l'empresa 

principal i entre aquesta i els diferents subministradors i subcontractats.  

 

  Les mesures preventives que es recullin en el Pla de Seguretat i Salut haurien 

de justificar-se sobre la base de les previsions de l'Estudi de Seguretat i Salut i 

als dispositius i programació de treballs i activitats previstes per l'empresa per a 

portar a terme l'organització i execució de l'obra. 

 

  A tals efectes, serà preceptiu que en el Pla de Seguretat i Salut s'inclogui un 

diagrama de barres on hauran de reflectir-se:  

 

• Dates d'inici i terminació previstes per a cadascun dels treballs previs o 

preparatoris a l'inici de l'execució de l'obra, amb desglossament de les 

diferents activitats que comprenen. 

•  Dates d'inici i terminació previstes per a cadascun dels treballs i 

activitats relatius a l'execució de l'obra.  

• En funció de les previsions anteriors, dates d'inici i terminació de 

l'execució de les diferents unitats de seguretat i salut i de posada a 

disposició per a ser utilitzats, en el cas de les proteccions personals, així 

com temps de permanència i dates de retirada del tall o de l'obra.  

 

  Així mateix, s'acompanyarà al programa ressenyat justificació del mateix amb 

indicació expressa, entre altres coses, de:  

 

• Maquinàries, equips i instal·lacions accessòries a disposar en l'obra, 

especificant característiques, emplaçament i temps de permanència en 

obra. 
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• Nombre de treballadors previstos per a cada treball o activitat i 

simultaneïtats de mà d'obra com a conseqüència dels solapes de 

diferents activitats. 

 

  Quan durant el curs de l'obra es plantegi alterar, per part de l'empresa, la 

programació inicialment prevista, haurà de posar-se en coneixement del 

responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut amb antelació 

suficient, a fi que ell mateix decideixi abans de l'inici dels treballs afectats sobre 

la necessitat, si escau, d'adequar el Pla de Seguretat i Salut a la nova 

programació.  

 

2.2. MESURES PRÈVIES A L'INICI DE L'OBRA  
 
2.2.1. Condicions generals  

 
  No haurà d'iniciar-se cap treball en l'obra sense l'aprovació prèvia del Pla de 

Seguretat i Salut i sense que s'hagi verificat amb antelació, pel responsable del 

seguiment i control del mateix, que han estat disposades les proteccions 

col·lectives i individuals necessàries i que han estat adoptades les mesures 

preventives establertes en el present Estudi. 

 

  A tals efectes, l'empresari haurà de comunicar al responsable del seguiment i 

control del Pla de Seguretat i Salut l'adopció de les mesures preventives, a fi 

que ell pugui efectuar les comprovacions pertinents amb caràcter previ a 

l'autorització de l'inici.  

 

  Abans de l'inici de l'obra, hauran d'estar instal·lats els locals i serveis d'higiene 

i benestar per als treballadors.  

 

  Abans d'iniciar qualsevol tipus de treball en l'obra, serà requisit imprescindible 

que l'empresari tingui concedits els permisos, llicències i autoritzacions 

reglamentàries que siguin pertinents, tals com: col·locació de tanques o 

tancaments, senyalitzacions, desviaments i corts de tràfic per als vianants i de  
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vehicles, accessos, apilaments, emmagatzematge, si fa al cas, de determinades 

substàncies, etc.  

 

  Abans de l'inici de qualsevol treball en l'obra, haurien de realitzar-se les 

proteccions pertinents, si escau, contra activitats molestes, nocives, insalubres 

o perilloses que es portin a terme en l'entorn pròxim a l'obra i que puguin afectar 

a la salut dels treballadors.  

 
2.2.2. Informació prèvia  

 

  Abans d'escometre qualsevol de les operacions o treballs preparatoris a 

l'execució de l'obra, l'empresari haurà d'informar-se de tots aquells aspectes 

que puguin incidir en les condicions de seguretat i salut requerides. A tals 

efectes, recaptarà informació prèvia relativa, fonamentalment, a:  

 

• Servituds o impediments de xarxes d'instal·lacions i serveis o altres 

elements ocults que puguin ser afectats per les obres o interferir la marxa 

d'aquestes. 

• Intensitat i tipus de tràfic de les vies de circulació adjacents a l'obra, així 

com càrregues dinàmiques originades pel mateix, a l'efecte d'avaluar les 

possibilitats de despreniments, enfonsaments o altres accions capaces 

de produir riscos d'accidents durant l'execució de l'obra.  

• Vibracions, trepidacions o altres efectes anàlegs que puguin produir-se 

per activitats o treballs que es realitzin o hagin de realitzar-se en l'entorn 

pròxim a l'obra i puguin afectar a les condicions de seguretat i salut dels 

treballadors.  

• Activitats que es desenvolupen en l'entorn pròxim a l'obra i puguin ser 

nocives, insalubres o perilloses per a la salut dels treballadors. 

• Tipus, situació, profunditat i dimensions de les fonamentacions de les 

construccions confrontants o pròximes, si escau, i incidència de les 

mateixes en la seguretat de l'obra.  
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2.2.3. Inspeccions i reconeixements 
 

  Amb anterioritat a l'inici de qualsevol treball preliminar a l'execució de l'obra, 

s'haurà de procedir a efectuar les inspeccions i reconeixements necessaris per 

a constatar i complementar, si cal, les previsions considerades en el projecte 

d'execució i en l'Estudi de Seguretat i Salut, en relació amb tots aquells 

aspectes que puguin influir en les condicions de treball i salut dels treballadors. 

Hauran posat que es porti a terme, entre uns altres, les inspeccions i 

reconeixements relatius principalment a:  

 

• Estat del solar o edifici, segons es tracti, i especialment d'aquelles parts 

que requereixin un tractament previ per a garantir les condicions de 

seguretat i salut necessàries dels treballadors. 

•  Estat de les construccions confrontants o mitgeres, si escau, a l'efecte 

d'avaluar els riscos que puguin causar-se als treballadors o a tercers.  

• Servituds, obstacles o impediments aparents i la seva incidència en les 

condicions de treball i en la salut dels treballadors. 

• Accessos a l'obra de persones, vehicles, maquinàries, etc. 

• Xarxes d'instal·lacions i la seva possible interferència amb l'execució de 

l'obra. 

• Espais i zones disponibles per a descarregar, apilaments, instal·lacions i 

maquinàries. 

• Topografia real del solar i el seu entorn confrontant, accidents del 

terreny, perfils, talús natural, etc. 

 

2.2.4. Serveis afectats. Identificació, localització i senyalització 

 

  Abans de començar qualsevol treball en l'obra, hauran de quedar definides 

quines xarxes de serveis públics o privats poden interferir la seva realització i 

poden ser causa de risc per a la salut dels treballadors o per a tercers. 
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  En el cas de línies elèctriques aèries que travessin el solar o estiguin pròximes 

a ell i interfereixin l'execució de l'obra, no s'haurà de començar a treballar fins 

que no hagin estat modificades per la companyia subministradora. A tals 

efectes se sol·licitarà de Ia pròpia companyia que procedeixi a la descàrrega de 

la línia o al seu desviament.  

 

  De no ser viable l'anterior, es consideraran unes distàncies mínimes de 

seguretat, amidades entre el punt més pròxim amb tensió i la part més propera 

del cos o eina de l'obrer, o de la màquina, tenint-se en compte sempre la 

situació més desfavorable. 

 

  Haurà de vigilar-se en tot moment que es mantenen les distàncies mínimes de 

seguretat referides.  

 

  En el supòsit de xarxes subterrànies de gas, aigua o electricitat que afectin a 

l'obra abans d'iniciar qualsevol treball haurà d'assegurar-se la posició exacta de 

les mateixes, per al que es recaptarà en cas de dubte, la informació necessària 

de les companyies afectades, gestionant-se la possibilitat de desviar-les o 

deixar-les sense servei. Aquestes operacions haurien de portar-les a terme les 

citades companyies. De no ser factible, es procedirà a la seva identificació 

sobre el terreny i, una vegada localitzada la xarxa, se senyalitzarà marcant la 

seva adreça, traçat i profunditat, indicant-se a més, l'àrea de seguretat i 

col·locant-se cartells visibles advertint del perill i proteccions corresponents.  

 

2.2.5. Accessos, circulació interior i delimitació de l'obra 
 

  Abans de l'inici de l'obra haurien de quedar definits i executats el seu 

tancament perimetral, els accessos a ella i les vies de circulació i delimitacions 

exteriors.  

 

  Les sortides i portes exteriors d'accés a l'obra seran visibles o degudament 

senyalitzades i suficients en nombre i amplària perquè tots els treballadors 

puguin abandonar l'obra amb rapidesa i seguretat. No es permetran obstacles  
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que interfereixin la sortida normal dels treballadors. 

 

  Els accessos a l'obra seran adequats i segurs, tant per a persones com per a 

vehicles i màquines. Haurien de separar-se, si és possible, els d'aquests últims 

dels del personal. Aquesta separació, si l'accés és únic, es farà per mitjà d'una 

barana i serà senyalitzada adequadament.  

 

  L'ample mínim de les portes exteriors serà de cent vint centímetres (1,20 m) 

quan el nombre de treballadors que les utilitzin normalment no excedeixi de 

cinquanta (50) i s'augmentarà el nombre d'aquelles o la seva amplària, per cada 

cinquanta (50) treballadors més o fracció en cinquanta (0,50 m) més. 

 

  Les portes que no siguin de vaivé s'obriran cap a l'exterior. Quan els 

treballadors estiguessin singularment exposats a riscos d'incendi, explosió, 

intoxicació sobtada o altres que exigeixin una ràpida evacuació, seran 

obligatòries, almenys, dues sortides a l'exterior situades en costats diferents del 

recinte de l'obra.  

 

  En tots els accessos a l'obra es col·locaran cartells de "Prohibit el pas a tota 

persona aliena a l'obra", "És obligatori l'ús del casc" i "Prohibit aparcar" i en els 

accessos de vehicles el cartell indicatiu de "Entrada i sortida de vehicles".  

 

  Els vehicles, abans de sortir a la via pública, contaran amb un tram horitzontal 

de terreny consistent o pavimentat de longitud no menys de vegada i mitjana de 

separació entre eixos o de sis (6) metres. Si això no és possible, es disposarà 

de personal auxiliar de senyalització per a efectuar les maniobres. 

 

  Es procedirà a executar un tancament perimetral que delimiti el recinte de 

l'obra i impedeixi el pas de persones i vehicles aliens a la mateixa. Aquest 

tancament haurà de ser suficientment estable, tindrà una altura mínima de dos 

(2) metres i estarà degudament senyalitzat.  
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  Les rampes per al moviment de camions i/o màquines tindran un ample mínim 

de quaranta-cinc centímetres (4,5 m), eixamplant-se en les corbes. Els seus 

pendents no seran majors del dotze i vuit per cent (12 i 8 %), respectivament, 

segons es tracti de trams rectes o corbes. En qualsevol cas, haurà de tenir-se 

en compte la maniobravilitat dels vehicles que s'utilitzin.  

 

  Haurien de fitar-se i delimitar-se les zones de càrregues, descàrregues, 

apilaments, emmagatzematge i les d'acció dels vehicles i màquines dintre de 

l'obra.  

 

  Hauran de quedar prèviament definits i degudament senyalitzats els traçats i 

recorreguts dels itineraris interiors de vehicles, màquines i persones, així com 

les distàncies de seguretat i limitacions de zones de risc especial, dintre de 

l'obra i en les seves proximitats. 

 

3. DE LES MESURES GENERALS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  
 

3.1. GENERALITATS  
 

  Serà requisit imprescindible, abans de començar qualsevol treball, que hagin 

estat prèviament amatents i verificades les proteccions col·lectives i individuals i 

les mesures de seguretat pertinents, recollides en el Pla de Seguretat i Salut 

aprovat. En tal sentit haurien d'estar:  

 

• Col·locades i comprovades les proteccions col·lectives necessàries, per 

personal qualificat. 

• Senyalitzades, fitades i delimitades les zones afectades, si escau. 

• Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de 

la roba de treball adequada. 

• Els talls nets de substàncies i elements punxents, sortints, abrasius, 

relliscosos o altres que suposin riscos als treballadors. 

• Degudament advertits, formats i instruïts els treballadors.  
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• Adoptades i disposades les mesures de seguretat de tota índole que 

siguin precises. 

 

  Una vegada disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures 

de prevenció necessàries, hauran de comprovar-se periòdicament i haurien de  

mantenir-se i conservar-se adequadament durant tot el temps que hagin de 

romandre en obra. 

 

  Les estructures provisionals, mitjans auxiliars i altres elements necessaris per 

a la correcta execució dels treballs seran determinats per la Direcció facultativa i 

no podrà començar l'execució de cap unitat d'obra sense que es compleixi tal 

requisit. Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra: 

 

• Se seguiran en tot moment les indicacions del Plec de Prescripcions 

Tècniques del projecte i les ordres i instruccions de la Direcció 

facultativa, quan es refereix al procés d'execució de l'obra. 

• S'observaran, en relació amb la salut i seguretat dels treballadors, les 

prescripcions del present Estudi, les normes contingudes en el Pla de 

Seguretat i Salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del 

seguiment i control del mateix.  

• Hauran de ser revisades i inspeccionades amb la periodicitat necessària 

les mesures de seguretat i salut adoptades i haurien de recollir-se en el 

Pla de Seguretat i Salut, de forma detallada, les freqüències previstes per 

a portar a terme tal comesa. 

• S'ordenarà suspendre els treballs quan existeixin condicions 

climatològiques desfavorables (forts vents, pluges, neu, etc.). 

 

Després de realitzada qualsevol unitat d'obra: 

 

• Es disposaran els equips de protecció col·lectius i mesures de seguretat 

necessàries per a evitar noves situacions potencials de risc. 

• Es donaran als treballadors els advertiments i instruccions necessàries  
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en relació amb l'ús, conservació i manteniment de la part d'obra 

executada, així com de les proteccions col·lectives i mesures de 

seguretat amatents. 

 

  Una vegada finalitzats els treballs, es retiraran del lloc o àrea de treball:  

 

• Els equips i mitjans auxiliars. 

• Les eines. 

•  Els materials sobrants. 

•  Els enderrocs. 

 

3.2. INDRETS DE TREBALL 
 

  Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per sota del nivell del sòl 

haurien de ser sòlids i estables, tenint en compte:  

 

• El nombre de treballadors que els ocupin. 

• Les càrregues màximes que, si escau, poden haver de suportar, així com 

la seva distribució i possibles embranzides laterals. 

• Les influències exteriors que poguessin afectar-los. 

 

  Als efectes anteriors, haurien de posseir les estructures apropiades al seu 

tipus d'utilització i s'indicaran mitjançant rètols o inscripcions les càrregues que 

poden suportar o suspendre. 

 

  En el cas que el suport i altres elements d'aquests llocs de treball no 

posseïssin una estabilitat intrínseca, s'haurà de garantir la seva estabilitat 

mitjançant elements de fixació apropiats i segurs, amb la finalitat d'evitar 

qualsevol desplaçament intempestiu o involuntari del conjunt o part del mateix. 
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  L'estabilitat i solidesa indicades haurien de verificar-se periòdicament i, en 

particular, després de qualsevol modificació de l'altura o de la profunditat del lloc 

de treball. 

 

  Els llocs de treball haurien de ser objecte del corresponent manteniment tècnic 

que permeti la subsanació més ràpida possible de les deficiències que puguin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors, així com de la neteja que 

garanteixi les condicions d'higiene adequades. 

 
3.3. LLOCS DE TREBALL  

 

  L'empresari haurà d'adaptar el treball a les condicions de la persona, en 

particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, amb vista a atenuar el treball 

monòton i el treball repetitiu i a reduir els seus efectes en la salut.  

 

  Els llocs i locals de treball haurien de tenir una superfície i una altura que 

permeti que els treballadors portin a terme la seva comesa sense riscos per a la 

seva salut i seguretat. 

 

  En la mesura del possible, la superfície del lloc de treball haurà de preveure's 

de tal manera que el personal disposi de la suficient llibertat de moviments per a 

les seves activitats. Si no es pogués respectar aquest criteri per raons inherents 

al lloc de treball, el treballador haurà de poder disposar d'altre espai lliure 

suficient en les proximitats del seu lloc de treball. 

 

  En els supòsits que, per les característiques personals del treballador, les 

condicions de treball del seu lloc habitual poguessin implicar danys per a la 

seva salut, àdhuc havent-se adoptat les mesures preventives necessàries, el 

treballador haurà de ser canviat a un lloc de treball compatible amb el seu estat 

de salut, sempre que el mateix existís en l'obra, conforme a les regles de 

mobilitat funcional establertes en l'Estatut dels Treballadors. 

 

55



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 
 
  

  La jornada laboral haurà d'estar en funció del lloc de treball i haurà de ser 

adequada a les característiques del treballador, a les condicions 

físico-ambientals i climatològiques i als riscos que comportin les activitats a 

desenvolupar.  

 

  Els llocs de treball haurien d'estar condicionats, en la mesura del possible, de 

tal manera que els treballadors: 

 

• Estiguin protegits contra les inclemències del temps. 

• Estiguin protegits contra atrapaments o caigudes d'objectes.  

• No estiguin exposats a nivells sonors nocius ni a altres factors exteriors 

nocius, tals com: gasos, vapors, pols, boirines contaminants, etc.  

• Puguin abandonar ràpidament el seu lloc de treball en cas de perill o 

puguin rebre auxili immediatament. 

• No puguin relliscar o caure.  

 

  Tots els treballadors que intervinguin en l'obra haurien de tenir la capacitació i 

qualificació adequades a la seva categoria professional i als treballs o activitats 

que hagin de desenvolupar, de manera que no es permetrà l'execució de 

treballs per operaris que no posseeixin la preparació i formació professional 

suficients, quan això pugui ser causa de riscos per a la seva salut o seguretat o 

per a la de la resta dels treballadors. 

 

  Per a l'assignació de labors nocturnes i treballs extraordinaris se seleccionarà 

els treballadors segons la seva capacitat física i prèvia determinació dels límits 

generals i particulars.  
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3.4. ZONES D'ESPECIAL RISC 
 

  Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com magatzems de 

combustible, centres de transformació, etc., haurien d'estar equipades amb 

dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en les 

mateixes. 

 

  S'haurien de prendre les mesures pertinents per a protegir als treballadors 

autoritzats a penetrar en les zones de perill i podran accedir a les zones o 

recintes de risc greu i especificar només aquells treballadors que hagin rebut 

informació adequada. 

 

  Les zones de perill haurien d'estar senyalitzades de manera clarament visible i 

intel·ligible i haurien de delimitar-se i senyalitzar-se les àrees de prohibició 

expressa i condicionada.  

 

3.5. ZONES DE TRÀNSIT, COMUNICACIÓ I VIES DE CIRCULACIÓ  
 

  Les zones de trànsit i vies de circulació de l'obra, incloses les escales, les 

escales fixes i els molls i rampes de càrrega, haurien d'estar calculats, situats, 

condicionats i preparats per al seu ús, de tal manera que es puguin utilitzar amb 

facilitat, amb tota seguretat i conforme a l'ús al que les hi hagi destinat. Cal 

assegurar-se que els treballadors emprats en les proximitats d'aquestes zones 

de trànsit o vies de circulació no corrin risc. 

 

  Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de 

materials i elements haurien d'estar previstes en funció del nombre potencial 

d'usuaris i del tipus d'activitat. 

 

  Quan s'utilitzin mitjans de transport en les vies de circulació s'haurien de 

preveure unes distàncies de seguretat suficients o mitjans de protecció 

adequats per als vianants.  
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  Aquells llocs de l'obra pels quals han de circular els treballadors i que pel 

recent de la seva construcció, per no estar completament acabats o per 

qualsevol altra causa, ofereixin perill haurien de disposar de passos o 

passarel·les formades per taulons d'un ample mínim de seixanta centímetres 

(60 cm), o altres elements similars, de manera que resulti garantida la seguretat 

del personal que hagi de circular per ells, tret que s'accedeixi a l'àrea que es 

tracti amb prohibició de passada per ella. 

 

  Les passarel·les situades a més de dos (2) metres d'altura sobre el sòl o pis 

tindran una amplària mínima de seixanta centímetres (0,60 m), haurien de 

posseir un pis unit i disposaran de baranes de noranta centímetres (0,90 m) 

d'altura i rodapeus de vint centímetres (0,20 m) també d'altura. 

 

  Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines haurien d'estar 

situades a distància suficient de les portes, accessos, passos de vianants. Les 

zones de trànsit i vies de circulació haurien de mantenir-se en tot moment lliures 

d'objectes o obstacles que impedeixin la seva utilització adequada i puguin ser 

causa de risc per als treballadors i hauran d'estar, així mateix, clarament 

marcades i senyalitzades i suficientment il·luminades. 

 

3.6. TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS  
 

  La manipulació i emmagatzematge de substàncies susceptibles de produir 

pólvores, emanacions, olors, gasos o boires corrosives, o radiacions, que 

especialment posin en perill la salut o la vida dels treballadors, s'efectuarà en 

locals o recintes aïllats i pel menor nombre de treballadors possible, adoptant 

les degudes precaucions tret que els Reglaments d'aplicació no prescriguin el 

contrari. 

 

  La utilització d'aquestes substàncies es realitzarà preferentment en aparells 

tancats, que impedeixin la sortida al medi ambient de l'element nociu i si això no 

fos possible, les emanacions, boires, vapors i gasos que produeixin es captaran 

per mitjà d'aspiració en el seu lloc d'origen, per a evitar la seva difusió.  
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  S'instal·larà, a més, un sistema de ventilació general eficaç, natural o artificial, 

que renovi constantment l'aire d'aquests locals. 

 

  En les grans fugides o escapis de gasos produïts per accidents o trencaments 

de les instal·lacions, màquines, envasos o útils, s'adoptaran les següents 

precaucions: 

 

• Els treballadors evacuaran el local o recinte ordenadament i amb la 

màxima rapidesa.  

• S'aïllarà el perill per a evitar la seva propagació. 

• S'atacarà el perill pels mitjans més eficaços. 

 

   En les dependències, locals, recintes o llocs de l'obra on es manipulin, 

emmagatzemin, produeixin o emprin substàncies que originin riscos específics 

s'indicarà el perill potencial amb caràcters cridaners i les instruccions a seguir 

per a evitar accidents o atenuar els seus efectes. 

 

  El personal emprat en treballs amb riscos especials serà prèviament instruït 

per tècnics competents i haurà de demostrar la seva suficiència mitjançant un 

examen o prova teòric - pràctic. Els recipients que continguin substàncies 

explosives, corrosives, tòxiques o infeccioses, irritants o radioactius seran 

retolats ostensiblement, indicant el seu contingut i les precaucions per a la seva 

ocupació i manipulació pels treballadors que hagin d'utilitzar-los. 

 

  S'evitaran les olors persistents o especialment molests mitjançant els sistemes 

de captació i expulsió més eficaces i, si fos impossible, s'empressin 

obligatòriament màscares respiratòries. En els recintes de l'obra on es fabriquin, 

dipositin o manipulin substàncies perilloses per als treballadors s'eliminaran les 

mateixes pel procediment més eficaç i es dotarà als treballadors exposats a tal 

risc de màscares respiratòries i protecció del cap, ulls i parts nues de la pell.  
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  Els treballadors exposats a substàncies corrosives, irritants, tòxiques i 

infeccioses o a radiacions perilloses haurien d'estar proveïts de robes de treball 

i elements de protecció personal adequats i seran informats verbalment i per 

mitjà d'instruccions escrites dels riscos inherents a la seva activitat i mitjans 

previstos per al seu defensa. 

 

3.7. PRODUCTES, MATERIALS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

  Els productes, materials i substàncies químiques d'utilització en el treball que 

impliquin algun risc per a la seguretat o la salut haurien de rebre's en obra 

degudament envasats i etiquetatges de manera que identifiquin clarament el 

seu contingut i els riscos que el seu emmagatzematge, manipulació o utilització 

comportin. 

 

  Haurien de proporcionar-se als treballadors la informació i instruccions sobre la 

seva forma correcta d'utilització, les mesures preventives addicionals que han 

de prendre's i els riscos que comporten tant el seu normal ús com la seva 

manipulació o ocupació inadequats. 

 

  No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin els 

originals i que no compleixin amb les disposicions vigents sobre la matèria. 

Aquestes consideracions es faran extensives a l'etiquetatge dels envasos. Els 

envasos de capacitat inferior o igual a un litre i que continguin substàncies 

líquides molt tòxiques, tòxiques o corrosives, haurien de dur una indicació de 

perill detectable.  

 
3.8. IL·LUMINACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL I DE TRÀNSIT  

 

  Tots els llocs de treball o de trànsit tindran il·luminació natural, artificial o mixta 

apropiada a les operacions o treballs que s'efectuïn. S'emprarà sempre que 

sigui possible la il·luminació natural. S'haurà d'intensificar la il·luminació de 

màquines, aparells i dispositius perillosos, llocs de treball i de trànsit amb el risc 

de caigudes, escales i sortides d'urgència o d'emergència.  
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  S'haurà de graduar la llum en els llocs d'accés a zones de diferent intensitat 

lluminosa. Quan existeixi il·luminació natural s'evitaran, en tant que sigui 

possible, les ombres que dificultin els treballs a realitzar.  

 

  Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 

amb evitació dels reflexos i deslumbraments al treballador. 

 

   En les zones de treball i de trànsit que manquin d'il·luminació natural, quan 

aquesta sigui insuficient o es projectin ombres que dificultin els treballs, de 

manera que suposin riscos per als treballadors, o durant les hores nocturnes, 

s'emprarà la il·luminació artificial. S'utilitzaran, si escau, punts de llum portàtils 

proveïts de proteccions antixocs, focus o altres elements que proporcionin la 

il·luminació requerida per a cada treball. 

 

  Quan l'índole del treball exigeixi la il·luminació artificial intensa en un lloc 

determinat, es combinaran la il·luminació general amb altra complementària 

adaptada a la labor que s'efectuï i amatent de tal manera que s'evitin 

enlluernaments.  

 

  S'evitaran els contrastos forts de llum i ombres per a poder apreciar els 

objectes en les seves tres dimensions, prohibint-se l'ocupació de fonts de llum 

que produeixin oscil·lacions en l'emissió del flux lluminós. 

 

  La il·luminació artificial haurà d'oferir garanties de seguretat, no viciar 

l'atmosfera del lloc de treball ni presentar cap perill d'incendi o explosió. 

  

  En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o d'explosió pel gènere de 

les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 

il·luminació serà antideflagrant.  
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  Es disposarà d'il·luminació d'emergència adequada a les dimensions dels 

locals i nombre de treballadors ocupats simultàniament i capaç de mantenir 

almenys durant una (1) hora una intensitat de cinc (5) lux. La seva font d'energia 

serà independent del sistema normal d'il·luminació. 

 

  Els locals, llocs de treball i zones de trànsit que els treballadors estiguin 

particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial 

haurien de disposar d'una il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.  

 

3.9. SOROLLS I VIBRACIONS 
 

  Els sorolls i vibracions s'evitaran i reduiran, en tant que sigui possible, en el 

seu focus d'origen, tractant de minorar la seva propagació als llocs de treball. 

 

  L'ancoratge de màquines i aparells que produeixin sorolls, vibracions o 

trepidacions es realitzarà amb les tècniques més eficaces, a fi d'assolir el seu 

òptim equilibri estàtic i dinàmic, tals com banquetes el pes de les quals sigui 

superior d’un amb cinc a dos amb cinc (1,5 a 2,5) vegades al de la màquina que 

suporten, per aïllament de l'estructura general o per altres recursos tècnics.  

 

 Les màquines que produeixin sorolls o vibracions molestes s'aïllaran 

adequadament.  

 

 S'extremarà la cura i manteniment de les màquines i aparells que produeixin 

vibracions molestes o perilloses per als treballadors i molt especialment els 

òrgans mòbils i els dispositius de transmissió de moviment de les vibracions que 

generin aquelles. 

 

  El control dels sorolls agressius en els llocs de treball no es limitarà a 

l'aïllament del focus que els produeix, sinó que també haurien d'adoptar-se les 

prevencions tècniques necessàries per a evitar que els fenòmens de reflexió i 

ressonància arribin a nivells perillosos per a la salut dels treballadors. 
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  A partir dels vuitanta (80) decibels i sempre que no s'assoleixi la disminució del 

nivell sonor per altres procediments, s'empraran obligatòriament dispositius de 

protecció personal, tals com taps auditius, cascos, etc., i a partir dels cent deu 

(110) decibels s'extremarà tal protecció per a evitar totalment les sensacions 

doloroses o greus. 

 

  Les màquines o eines que originin trepidacions haurien d'estar proveïdes de 

forquetes o altres dispositius amortidors i al treballador que les utilitzi se li 

proveirà d'equip de protecció antivibratori. 

 

  Les màquines operadores automòbils que produeixin trepidacions o vibracions 

estaran proveïdes de seients amb amortidors i els seus conductors es proveiran 

d'equip de protecció personal adequat, com ulleres, guants, etc.  

 
3.10. ORDRE I NETEJA DE L'OBRA 

 

   Les vies de circulació interna, les zones de trànsit i els locals i llocs de treball, 

així com els serveis d'higiene i benestar dels treballadors, haurien de mantenir-

se sempre en bon estat de salubritat i salut, per al que es realitzaran les 

neteges necessàries.  

 

  Els sòls de les vies de circulació interior i zones de trànsit, així com els dels 

locals i llocs de treball, haurien d'estar sempre lliures d'obstacles, 

protuberàncies, forats, elements punxents o tallants, substàncies relliscoses i, 

en general, de qualsevol element que pugui ser causa de risc per a la salut i 

seguretat dels treballadors. 

 

  En els locals i llocs de treball i les zones de trànsit susceptibles de produir 

pols, la neteja s'efectuarà per mitjans humits quan no sigui perillós, o mitjançant 

aspiració en sec quan el procés productiu ho permeti. Tots els locals i llocs de 

treball haurien de sotmetre's a una neteja periòdica, amb la freqüència 

necessària.  
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 Quan el treball sigui continu s'extremaran les precaucions per a evitar efectes 

desagradables o nocius de la pols i residus i els entorpeciments que la mateixa 

neteja pugui causar en el treball. 

 

  Les operacions de neteja es realitzaran amb major cura en els voltants dels 

llocs ocupats per màquines, aparells o dispositius la utilització dels quals 

ofereixi major perill. El paviment no estarà entollat i es conservarà net d'oli, 

grasses o altres matèries relliscoses. 

 

  Els operaris encarregats de la neteja dels locals, llocs de treball o d'elements 

de les instal·lacions de l'obra, que ofereixin perill per a la seva salut al realitzar-

la, seran proveïts de l'equip protector adequat. Els aparells, màquines i 

instal·lacions haurien de mantenir-se sempre en bon estat de neteja pels 

treballadors encarregats del seu maneig.  

 

  Com líquids de neteja o desengreixat s'empraran, preferentment, detergents. 

En els casos que sigui imprescindible netejar o desengreixar amb gasolina o 

altres derivats del petroli, estarà prohibit fumar en les proximitats, el que 

s'advertirà convenientment.  

 

3.11. EVACUACIÓ DE MATERIALS I RESIDUS 
 

 Haurà de planificar-se de forma adequada l'evacuació i transport de materials, 

terres, enderrocs i residus, de manera que els treballadors no estiguin exposats 

a riscos per a la seguretat o la salut i estiguin degudament protegits contra 

infeccions o altres factors derivats de tals operacions. 

 

  L'evacuació o eliminació de residus es realitzarà bé directament, prèvia 

desinfecció i desratització si escau, o per mitjà de canonades o acumulant-se en 

recipients adequats. Igualment hauran de ser eliminades o evacuades les 

aigües residuals i les emanacions molestes o perilloses per procediments 

eficaços que assegurin la salut i seguretat dels treballadors.  
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 Es disposaran lones, malles o recipients adequats per a evitar el vessament 

durant el transport de productes i materials a l'abocador. 

 
3.12. EQUIPS DE PROTECCIÓ  

 

  Els equips de protecció individual haurien d'utilitzar-se quan els riscos no es 

puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics de 

protecció col·lectiva o mitjançant mesures d'organització del treball. En 

qualsevol cas, els equips haurien de ser adequats per a la protecció dels riscos i 

tenir en compte les condicions existents en el lloc de treball i les circumstàncies 

personals del treballador, havent d’adequar al mateix després dels necessaris 

ajustaments. 

 

  Abans de la utilització i disponibilitat dels equips de protecció hauran posat que 

es porti a terme les verificacions oportunes a fi de comprovar la seva idoneïtat. 

Així mateix, haurà de portar-se a terme el manteniment periòdic i el control del 

funcionament de les instal·lacions, elements i dispositius de seguretat. 

 

  Els elements per a la protecció dels treballadors seran instal·lats i usats en les 

condicions i de la forma recomanada pels fabricants i subministradors. Haurà de 

proporcionar-se als treballadors la informació que indiqui el tipus de risc al que 

van dirigits, el nivell de protecció enfront del mateix i la forma correcta d'ús i 

manteniment.  

 
3.13. EQUIPS DE TREBALL  

 

  Els equips de treball hauran de ser adequats a l'activitat que hagi de realitzar-

se amb ells i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que 

garanteixin la protecció dels treballadors durant la seva utilització o la reducció 

al mínim dels riscos existents. Haurien de ser objecte de verificació prèvia i de 

l'adequat control periòdic i manteniment, que els conservi durant tot el temps de 

la seva utilització per al treball en condicions de seguretat.  
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   La maquinària, equips i útils de treball haurien d'estar proveïts de les 

proteccions adequades i hauran de ser instal·lats i utilitzats en les condicions, 

forma i per a les fins recomanades pels subministradors, de manera que 

s'asseguri el seu ús sense riscos per als treballadors. Haurien de proporcionar-

se als treballadors la informació i instruccions necessàries sobre restriccions 

d'ús, conservació i manteniment dels equips de treball, perquè la seva utilització 

es produeixi sense risc per als operaris. 

 

3.14. VENTILACIÓ, TEMPERATURA I HUMITAT 
 

  Tenint en compte els mètodes de treball i les pressions físiques imposades als 

treballadors, haurà de disposar-se, en tot moment, d'aire sà en qualitat suficient. 

En cas d'utilitzar una instal·lació de ventilació, haurà de mantenir-se en bon 

estat de funcionament. En els llocs i locals de treball i els seus annexos es 

mantindran, per mitjans naturals o artificials, condicions atmosfèriques 

adequades, evitant l'aire viciat, excés de calor o fred, humitat o sequera i les 

olors desagradables. 

 

  Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o biorines despreses en 

els locals o llocs de treball o en els seus voltants seran extrets, en tant que sigui 

possible, en el seu lloc d'origen evitant la seva difusió per l'atmosfera. Els 

treballadors no haurien d'estar exposats a nivells nocius de contaminació física, 

química o biològica. A aquest efecte haurien de condicionar-se els llocs de 

treball.  

 

  En cap cas l'anhídrid carbònic o ambiental podrà sobrepassar la proporció de 

50/10.000 i el monòxid de carboni la de 1/10.000. En els llocs de treball tancats, 

el subministrament d'aire fresc i net per hora i treballador serà, almenys, de 

trenta a cinquanta (30 a 50) metres cúbics, tret que s'efectuï una renovació total 

de l'aire diverses vegades per hora, no inferior a sis (6) vegades per a treballs 

sedentaris ni a deu (10) vegades per a treballs que exigeixin esforç físic 

superior al normal.  
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  La circulació d'aire en locals tancats es condicionarà de manera que els 

treballadors no estiguin exposats a corrents molests i que la velocitat de l'aire no 

excedeixi de quince (15) metres per minut amb temperatura normal, ni de 

quarant-cinc (45) metres per minut en ambients molt calorosos. 

 

  La temperatura durant el temps de treball haurà de ser adequada a 

l'organisme humà, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquin i les 

condicions del lloc de treball. En els llocs de treball on els treballadors estiguin 

exposats a altes i baixes temperatures seran evitades les variacions brusques 

pel mitjà més eficaç. Es prohibeix emprar brasers i sistemes de calor per foc 

lliure, menys a la intempèrie i sempre que no impliquin riscos d'incendi o 

d'explosió. 

 

  Tots els treballadors hauran d'estar degudament protegits contra les 

irradiacions directes i excessives de calor i contra qualsevol influència climàtica 

que pogués comprometre la seva seguretat o la seva salut. Quan els 

treballadors ocupin llocs de treball a l'aire lliure aquests llocs haurien d'estar 

condicionats, en la mesura del possible, de tal manera que estiguin protegits de 

les inclemències del temps. 

 

  Quan les condicions climàtiques i meteorològiques siguin adverses i això pugui 

ser causa de riscos addicionals per a la salut i la seguretat dels treballadors, 

hauran de suspendre's, si cal, els treballs afectats, fins a tant es restableixin les 

condicions normals. En els treballs que hagin de realitzar-se en locals o llocs 

amb extremat fred o calor, es limitarà la permanència dels operaris establint, si 

escau, els torns adequats o s'interrompran les activitats si fos necessari. 
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4. DELS LOCALS I SERVEIS COMPLEMENTARIS  
 

4.1. GENERALITATS  
 

  Els locals i serveis complementaris relatius a oficines, tallers auxiliars, 

laboratoris, magatzems o altres anàlegs que s'instal·lin en l'obra reuniran, a més 

de les condicions establertes en els apartats anteriors i altres prescripcions 

generals que els siguin d'aplicació les específiques que es relacionen a 

continuació.  

 
4.2. SEGURETAT ESTRUCTURAL  

 

  Totes les edificacions i construccions provisionals destinades a locals i serveis 

complementaris seran de construcció segura i ferma per a evitar riscos de  

desplom i els derivats dels agents atmosfèrics. Els fonaments, estructures, 

pisos i altres elements d'aquestes construccions haurien d'oferir l'estabilitat i 

resistència suficient per a sostenir i suspendre amb seguretat les càrregues per 

a les quals es calculin. S'indicaran mitjançant rètols o inscripcions les càrregues 

que els locals puguin suportar o suspendre i queda prohibit sobrecarregar els 

pisos i plantes de les edificacions.  

 

4.3. EMPLAÇAMENT 
 

   La ubicació dels locals haurà de quedar reflectida en el Pla de Seguretat i 

Salut. Els locals que es produeixin, emprin o dipositin substàncies fàcilment 

combustibles i que estiguin exposats a incendis sobtats o de ràpida propagació 

es construiran a convenient distància entre si i aïllats dels restants llocs i llocs 

de treball. Quan la separació entre locals sigui impossible, s'aïllaran amb parets 

resistents i incombustibles. Sempre que sigui possible, els locals molt exposats 

a incendis s'orientaran evitant la seva exposició als vents dominants. 
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4.4. SUPERFÍCIE I CUBICACIÓ  
 

  Els locals i serveis complementaris reuniran les següents condicions mínimes:  

 

• Tres metres (3 m) d'altura de sòl a sostre. 

• Dos metres quadrats (2m2) de superfície per cada treballador que els 

ocupi.  

• Deu metres cúbics (10m3) per cada treballador. 

 

  En els locals destinats a oficines d'obra, l'altura abans ressenyada podrà 

quedar reduïda a dos-cents cinquanta centímetres (2,50 m), però respectant la 

cubicació per treballador que s'establix en l'apartat anterior, i sempre que es 

renovi l'aire suficientment. Per al càlcul de la superfície i volum no es tindran en 

compte els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i materials.  

 

4.5. SÒLS, SOSTRES I PARETS  
 

  El paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solucions de 

continuïtat; serà de material consistent, no relliscós o susceptible de ser-lo amb 

l'ús i de fácil de netejar. Estarà al mateix nivell i, de no ser així, se salvaran les 

diferències d'altura per rampes de pendent no superior al 10%. 

 

  Les parets seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser 

rentades o blanquejades. Els sostres haurien de reunir les condicions suficients 

per a protegir als treballadors de les inclemències del temps.  

 
4.6. PASSADISSOS, SEPARACIONS I ZONES LLIURES  

 

  Els passadissos haurien de tenir una amplària adequada al nombre de 

persones que hagin de circular per ells i a les necessitats pròpies del treball. 

Les dimensions mínimes dels passadissos seran de cent-vint centímetres (1,20 

m) per als principals i d’un (1,00) metre d'ample per als secundaris. La 

separació entre màquines i altres aparells serà suficient perquè els treballadors  
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puguin executar la seva labor còmodament i sense risc. Mai serà menor de 

vuitanta centímetrs (0,80 m), contant aquesta distància a partir del punt més 

sortint del recorregut dels òrgans mòbils de cada màquina o aparell.  

 

  Al voltant de qualsevol màquina o aparell que sigui un focus radiant de calor, 

es deixarà un espai lliure de no menys de cent-cinquanta centímetrs (1,50 m). 

El sòl i parets dintre de l'àrea seran de material incombustible. Tot lloc per on 

han de circular o en el qual han de romandre els treballadors estarà 

convenientment protegit a una altura mínima de cent-vuitanta centímetrs (1,80 

m), quan les instal·lacions a aquesta o major altura puguin oferir perill per al pas 

o estada del personal. Quan existeixi perill a menys altura, es prohibirà la 

circulació per tals llocs o es disposaran passos superiors amb les degudes 

garanties de seguretat i solidesa. 

 

4.7. EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS INFLAMABLES  
 

  Es prohibeix l'emmagatzematge conjunt de materials que al reaccionar entre si 

puguin originar incendis. Només podran emmagatzemar-se materials 

inflamables en els locals i amb els limitis quantitatius assenyalats pels 

Reglaments Tècnics vigents.  

 

  Els productes o materials inflamables s'emmagatzemaran en locals o recintes 

completament aïllats d'altres locals o llocs de treball. En els magatzems de 

materials inflamables els pisos seran incombustibles i impermeables.  
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5. DE LES INSTAL·LACIONS PER A SUBMINISTRAMENTS PROVISIONALS 
D'OBRES  
 

5.1. GENERALITATS 
 

  Les instal·lacions haurien de realitzar-se de manera que no constitueixin un 

perill d'incendi ni explosió i de manera que les persones quedin protegides de 

manera adequada contra els riscos d'electrocució per contacte directe o 

indirecte.  

 

  Per a la realització i selecció de material i dels dispositius de prevenció de les 

instal·lacions provisionals s'haurien de prendre en consideració el tipus i la 

potència d'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i la 

competència de les persones que tinguin accés a les diverses parts de la 

instal·lació. 

 

  Les instal·lacions de distribució d'obra, especialment les quals estiguin 

sotmeses a influències exteriors, haurien de ser regularment verificades i 

mantingudes en bon estat de funcionament. Les instal·lacions existents abans 

del començament de l'obra haurien de ser identificades, verificades i quedar 

clarament indicades. 

 

 

5.2. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
 
5.2.1. Personal instal·lador 

 

  El muntatge de la instal·lació haurà d'efectuar-lo, necessàriament, personal 

especialitzat. Fins a cinquanta (50) Kw podrà dirigir-lo un instal·lador autoritzat 

sense títol facultatiu. A partir d'aquesta potència l'adreça de la instal·lació 

correspondrà a un tècnic titulat.  
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  Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el 

contractista haurà de presentar a l'Arquitecte Tècnic responsable del seguiment 

del Pla de Seguretat la certificació acreditativa de l'exposat en el paràgraf 

anterior. 

 

5.2.2. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics 
 

  Es col·locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials 

o objectes procedents de treballs realitzats a nivells superiors, tret que s'utilitzi 

una protecció especifica que eviti els riscos de tal contingència. Aquesta 

protecció serà extensible tant al lloc que se situï cada quadre quant a la zona 

d'accés de les persones que hagin d'acostar-se al mateix.  

 

  Tots els quadres de la instal·lació elèctrica provisional estaran degudament 

separats dels llocs de passada de màquines i vehicles i sempre dintre del 

recinte de l'obra. L'accés al lloc que se situï cadascun dels quadres estarà lliure 

d'objectes i materials que entorpeixin el pas, tals com enderrocs, àrees 

d'apilament de materials, etc.  

 

  La base sobre la qual trepitgin les persones que hagin d'accedir als quadres 

per a la seva manipulació estarà constituïda per una tarima de material aïllant, 

elevada del terreny almenys vint-i-cinc (25) cm per a evitar els riscos derivats de 

possibles toll. 

 

  Existirà un quadre general del que es prendran les derivacions per a altres 

auxiliars, facilitant així la connexió de màquines i equips portàtils i evitant 

esteses elèctriques llargues. En la mesura del possible, el quadre general es 

col·locarà en lloc pròxim a les oficines d'obra o en el qual estiguin les persones 

encarregades del manteniment de la instal·lació.  
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5.2.3. Condicions de seguretat dels quadres elèctrics  
 

  Els diferents elements de tots els quadres -principal i secundaris o auxiliares 

es col·locaran sobre una placa de muntatge de material aïllant. Totes les parts 

actives de la instal·lació estaran aïllades per a evitar contactes perillosos. En el 

quadre principal o d'origen de la instalación es disposaran dos interruptors 

diferencials: un per a enllumenat i altre per a força. La sensibilitat dels mateixos 

serà de:  

 

• Per a la instal·lació d'enllumenat:   30 mA 

•  Per a la instal·lació de força:    300 mA  

 

  El sistema de protecció, en origen, es complementarà mitjançant interruptors 

magnetotèrmics, per a evitar els riscos derivats de les possibles sobrecàrregues 

de línies. Es col·locarà un magnetotèrmic per cada circuit que es disposi. El 

conjunt se situarà en un armari metàl·lic, la carcassa del qualestarà connectada 

a la instal·lació de posada a terra i que compleixi, segons les normes U.N.E., 

amb els següents graus de protecció: 

 

• Contra la penetració de cossos sòlids estranys: A.P.S. 

• Contra la penetració de líquids: I.P.S. 

• Contra impactes o danys mecànics: L.P.S. 

 

  L'armari disposarà de pany, l'obertura del qual estarà a cura de l'encarregat o 

de l'especialista que sigui designat per al manteniment de la instal·lació 

elèctrica. Els quadres disposaran de les corresponents bases d'endoll per a la 

presa de corrent i connexió dels equips i màquines que ho requereixin. 

Aquestes preses de corrent es col·locaran en els laterals dels armaris, per a 

facilitar que puguin romandre tancats. Les bases permetran la connexió 

d'equips i màquines amb la instal·lació de posada a terra.  
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  Podrà excloure's el situar les bases d'endoll en armaris quan es tracti d'un 

quadre auxiliar i se situï en zones en les quals no existeixin els riscos que 

requereixin els abans citats graus de protecció. Les preses de corrent aniran 

proveïdes d'un interruptor de cort omnipolar que permeti deixar-les sense tensió 

quan no hagin de ser utilitzades.  

 

  En el cas de màquines d'elevació i transport la instal·lació, en el seu conjunt, 

es podrà posar fora de servei mitjançant un interruptor de cort omnipolar 

general accionat a mà i col·locat en el circuit principal. Aquest interruptor haurà 

d'estar situat en lloc fàcilment accessible des del sòl, en el mateix punt que es 

situï l'equip elèctric d'accionament, i serà fàcilment identificable mitjançant rètol 

indeleble.  

 

5.2.4. Instal·lació de posada a terra  
 

  Les estructures de màquines i equips i les cobertes dels seus motors quan 

treballin a més de vint-i-quatre (24) volts i no posseeixin doble aïllament, així 

com les cobertes metàl·liques de tots els dispositius elèctrics en l'interior de 

caixes o sobre elles, haurien d'estar connectades a la instal·lació de posada a 

terra.  

 

  La resistència a terra estarà en funció de la sensibilitat de l'interruptor 

diferencial de l'origen de la instal·lació. La relació serà, en obres o 

emplaçaments humits: Interruptor Diferencial de 30 mA i Rt 800 i Interruptor 

Diferencial de 30 mA i Rt 80 .  

 

  Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la 

qual no podran incloure's en sèrie ni masses ni elements metàl·lics, qualsevol 

que siguin aquests. Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, 

fusibles o interruptors. Les condicions mínimes dels elements constitutius de la 

instal·lació haurien d'ajustar-se a les prescripcions del Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió, en la seva Instrucció 039. Els elèctrodes podran ser de 

coure o de ferro galvanitzat i usar-se en forma de pica o plaques.  
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 En el cas de piques:  

 

• El diàmetre mínim de les de coure serà de catorza (14) mm. 

• El diàmetre exterior mínim de les de ferro galvanitzat serà de vint-i-cinc 

(25) mm. 

• La longitud mínima, en ambdós casos, serà de dos (2) m.  

 

  En el cas de plaques:  

 

• L'espessor mínim de les de coure serà de dos (2) mm. 

• L'espessor mínim de les de ferro galvanitzat serà de dos i mig (2,5) mm.  

• En cap cas la superfície útil de la placa serà inferior a mig (0,5) m2 .  

 

  L'ús d'altres materials haurà d'estar ajustat a les exigències de l'abans citat 

Reglament i ser objecte de càlcul adequat, realitzat per tècnic especialista. 

Aquells elèctrodes que no compleixin aquests requisits mínims seran rebutjats. 

El terreny haurà d'estar tan humit com sigui possible.  

 

5.2.5. Conductors elèctrics 
 

  Les línies aèries amb conductors nus destinats a l'alimentació de la instal·lació 

temporal d'obres només seran permeses quan el seu traçat no transcorri per 

sobre dels locals o emplaçaments temporals que, a més, siguin inaccessibles a 

les persones, i la traça sobre el sòl del conductor més pròxim a qualsevol 

d'aquests es trobi separada dels mateixos un metre (1 m) com a mínim.  

 

  En cas de conductors aïllats no es col·locaran pel sòl, en zones de passada de 

persones o de vehicles, ni en àrees d'apilament de materials. Per a evitar-lo, en 

tals llocs es col·locaran elevats i fora de l'abast de persones i vehicles o 

enterrats i protegits per una canalització resistent. Aquesta preocupació es farà 

extensiva a les zones entollades o amb el risc de que s'entollin.  
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  Els extrems dels conductors estaran dotats de les seves corresponents 

clavilles de connexió. Es prohibirà que es connectin directament els fils nus en 

les bases d'endoll. Cas que s’hagin de realitzar entroncaments, l'operació 

l'efectuarà personal especialitzat i les condicions d'estanqueïtat seran com a 

mínim les pròpies del conductor. 

 

  Els conductors aïllats utilitzats tant per a escomeses com per a les 

instal·lacions interiors, seran de mil (1.000) volts de tensió normal com a mínim, 

i els utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible aïllats amb 

elastómetros o plàstics de quate-cents quaranta (440) volts com a mínim de 

tensió nominal.  

 

5.2.6. Llums elèctrics portàtils  
 

  Aquests equips disposaran de: 

 

• Mànec aïllant.  

• Dispositiu protector mecànic del llum. 

 

  La seva tensió d'alimentació no podrà ser superior a vint-i-quatre (24) volts 

(tensió de seguretat) tret que sigui alimentada per un transformador de 

separació de circuits.  

 

5.2.7. Equips i eines d'accionament elèctric  
 

  Tots els equips i eines d'accionament elèctric que s'utilitzin en obra tindran la 

seva placa de característiques tècniques en bon estat, de manera que els seus 

sistemes de protecció puguin ser clarament coneguts. Totes les màquines 

d'accionament elèctric es desconnectaran després de finalitzar el seu ús, 

encara que la paralització sigui per curt espai de temps, si queden fora de la 

vigilància de l'operari que la utilitza. 
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  Cada operari haurà d'estar advertit dels riscos que comporta cada màquina. 

En cap cas es permetrà el seu ús per personal inexpert. Quan s'emprin 

màquines en llocs molt conductors, la tensió d'alimentació no serà superior a 

vint-i-quatre (24) volts, si no són alimentats per un transformador de separació 

de circuits.  

 

5.2.8. Conservació i manteniment  
 

  Diàriament s'efectuarà una revisió general de la instal·lació, comprovant-se:  

 

• Funcionament d'interruptors diferencials i magnetotèrmics.  

• Connexió de cada quadre i màquina amb la xarxa de terra. Així  

mateix, es verificarà la continuïtat dels conductors a terra. 

•  El grau d'humitat de la terra que es troben enterrats els elèctrodes 

de posada a terra. 

• Que els quadres elèctrics romanen amb el pany en correcte estat 

d'ús. 

• Que no existeixen parts en tensió al descobert en els quadres 

generals, en els auxiliars i en els de les diferents màquines.  

 

  Cada vegada que entri en l'obra una màquina d'accionament elèctric haurà de 

ser revisada respecte a les seves condicions de seguretat. Els extrems dels 

conductors estaran dotats de les seves corresponents clavilles de connexió. Es 

prohibirà que es connectin directament els fils nus en les bases d'endoll. Cas 

que s’hagin de realitzar entroncaments, l'operació l'efectuarà personal 

especialitzat i les condicions d'estanqueïtat seran com a mínim les pròpies del 

conductor. 

 

  Els conductors aïllats, utilitzats tant per a escomeses com per a les 

instal·lacions interiors, seran de mil (1.000) volts de tensió normal com a mínim, 

i els utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible, aïllats amb  
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elastómetros o plàstics de quatre-cents quaranta (440) volts com a mínim de 

tensió nominal.  

 

5.3. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE  
 

5.3.1. Condicions generals  
 

  L'empresa constructora facilitarà a la seva personal aigua potable, disposant 

per a això aixetes d'aigua corrent distribuïts per diversos llocs de l'obra, a més 

de les zones de menjador i serveis. Tots els punts de subministrament se 

senyalitzaran i s'indicarà clarament si es tracta d'aigua potable o no potable. 

Cas de no existir aigua potable, es disposarà d'un servei d'aigua potable amb 

recipients nets, preferentment plàstics per les seves possibilitats de neteja i per 

a evitar trencaments fàcils. 

 

  En cas de dubte de la potabilitat, se sol·licitaran els pertinents assajos a un 

laboratori homologat, prohibint-se el seu consum fins a la confirmació de la seva 

condició d'apta per al consum humà. Fins a llavors, es tindrà en compte l'indicat 

en l'apartat anterior. Si hi ha conduccions d'aigua potable i no potable, 

s'extremaran les precaucions per a evitar la contaminació.  

 

  El Pla de Seguretat recollirà el nombre i lloc de la seva ubicació. En qualsevol 

cas es tindrà en compte que estiguin separades de zones d'interferència amb la 

instal·lació elèctrica. Així mateix, es col·locaran en llocs en els quals no hagi risc 

de caiguda de materials o objectes procedents de treballs realitzats a nivells 

superiors.  
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6. DELS EQUIPS DE TREBALL 
 

6.1. GENERALITATS  
 
6.1.1. Condicions prèvies de selecció i utilització  

 
  Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats en el treball serà 

seleccionat de manera que no ocasioni riscos afegits per a la seguretat i salut 

dels treballadors i/o per a tercers. Els equips de treball i elements constitutius 

d'aquests o aparells acoblats a ells estaran dissenyats i construïts de manera 

que les persones no estiguin exposades a perills quan el seu muntatge, 

utilització i manteniment s'efectuïn conforme a les condicions previstes pel 

fabricant.  

 

  Les diferents parts dels equips, així com els seus elements constitutius, han de 

poder resistir al llarg del temps els esforços que vagin a estar sotmesos, així 

com qualsevol altra influència externa o interna que puguin presentar-se en les 

condicions normals d'utilització previstes.  

 

  Els equips a utilitzar estaran basats en les condicions i característiques 

específiques del treball a realitzar i en els riscos existents en el centre de treball 

i compliran les normes i disposicions en vigor que els siguin d'aplicació, en 

funció de la seva tipologia, ocupació i posterior maneig pels treballadors. No 

podrà utilitzar-se per a operacions i en condicions per a les quals no sigui 

adequat. En les parts accessibles dels equips no haurien d'existir arestes 

agudes o cortantes que puguin produir ferides. 
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6.1.2. Senyalitzacions  
 

  L'equip de treball haurà de dur els advertiments i senyalitzacions 

indispensables per a garantir la seguretat dels treballadors. Els sistemes 

d'accionament d'un equip de treball que tinguin incidència en la seguretat 

haurien de ser clarament visibles i identificables i, quan correspongui, estar 

identificats amb la senyalització adequada.  

 
6.1.3. Mesures de protecció  

 

  Tot equip de treball haurà de ser adequat per a protegir als treballadors contra 

els riscos d'incendi o d'escalfament del propi equip o d'emanacions de gasos, 

pólvores, líquids, vapors o altres substàncies produïdes per ell o en ell 

utilitzades o emmagatzemades.  

 

  Tot equip de treball haurà de ser adequat per a prevenir el risc d'explosió del 

propi equip o de substàncies produïdes per ell o en ell utilitzades o 

emmagatzemades. Tot equip de treball haurà de ser adequat per a protegir als 

treballadors exposats contra el risc de contactes directes i indirectes amb 

l'electricitat.  

 

  Per a evitar la pèrdua d'estabilitat de l'equip de treball, especialment durant el 

seu funcionament normal, es prendran les mesures tècniques adequades, 

d'acord amb les condicions d'instal·lació i utilització previstes pel fabricant.  

 

  Qualsevol equip de treball que comporti riscos deguts a emanacions de gasos, 

vapors o líquids o emissions de pólvores haurà d'estar proveït de dispositius 

adequats de captació i/o extracció prop de la font corresponent a aquests 

riscos. Els equips capaços d'emetre radiacions ionizants o altres que puguin 

afectar a la salut de les persones estaran proveïts de sistemes de protecció 

eficaços.  
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6.1.4. Informació i instruccions  
 

  L'empresari està obligat a facilitar al treballador informació sobre els equips de 

treball, la seva ocupació, ús i manteniment requerit, mitjançant fullets gràfics i, 

en cas necessari, mitjançant cursos formatius en tals matèries; amb 

advertiment, a més, dels riscos i situacions anormals previsibles. La informació 

gràfica o verbal haurà de ser comprensible per als treballadors afectats. Els 

treballadors que manegin o mantinguin equips amb riscos específics rebran una 

formació obligada i especial sobre tals equips. 

 

  Estaran previstes les instruccions i mitjans adequats per al transport dels 

equips a fi d'efectuar-lo amb el menor perill possible. A aquests efectes, en 

equips estacionaris: 

 

• S'indicarà el pes de l'equip o parts desmuntables d'aquest que tinguin un 

pes > 500 kg.  

• S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat de l'equip i se 

subjectarà aquest de forma adequada.  

• Els equips o parts d'ells de difícil amarri es dotaran de punts de 

subjecció de resistència apropiada, en tots els casos s'indicarà, almenys 

en castellà, la forma d'amarri.  

 

   Es donaran les instruccions necessàries perquè el muntatge dels equips de 

treball pugui efectuar-se correctament i amb el menor risc possible. Es 

facilitaran les instruccions necessàries per al normal funcionament dels equips 

de treball, indicant els espais de maniobra i de zones perilloses que puguin 

afectar a persones com a conseqüència de la seva incidència. 
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6.1.5. Condicions necessàries per a la seva utilització 
 

  Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc especific per a 

la seguretat o la salut dels treballadors, l'empresa adoptarà les mesures 

necessàries per a evitar-lo. Els equips contindran dispositius o proteccions 

adequades tendents a evitar riscos d’atrapamient en els punts d'operació, tals 

com resguards fixos, dispositius apartacossos, embarra d'atur, dispositius 

d'alimentació automàtica, etc.  

 

  L'empresa adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips 

de treball posats a la disposició dels treballadors siguin adequats per a les 

unitats d'obra que han de realitzar i convenientment adaptats a aquest efecte, 

de manera que no quedi compromesa la seguretat i salut dels treballadors a 

l'utilitzar-los. 

   

  Els equips proveïts d'elements giratoris el trencament dels quals o 

despreniment pugui originar danys haurien d'estar dotats d'un sistema de 

protecció que retingui els possibles fragments, impedint el seu impacte sobre 

les persones. Quan existeixin parts de l'equip la pèrdua del qual de subjecció 

pugui donar lloc a perills, haurien de prendre's precaucions addicionals per a 

evitar que aquestes parts puguin incidir en persones. 

 

  Els equips haurien de dissenyar-se, construir-se, muntar-se, protegir-se i, en 

cas necessari, mantenir-se per a esmorteir els sorolls i les vibracions produïts, a 

fi de no ocasionar danys per a la salut de les persones. En qualsevol cas, 

s'evitarà l'emissió per ells de sorolls de nivell superior als limitis establerts per la 

normativa vigent a cada moment. Qualsevol equip de treball que comporti riscos 

deguts a caigudes d'objectes, projeccions, esclats o trencaments dels seus 

elements o del material que treballin haurà d'estar proveït de dispositius de 

seguretat adequats a aquests riscos.  
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  Quan els elements mòbils d'un equip de treball presentin riscos de contacte 

mecànic que puguin implicar accidents, haurien d'anar equipats amb protectors 

o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses o que detinguin les 

maniobres perilloses abans de l'accés a aquestes zones. Els protectors i 

dispositius de protecció:  

 

• Haurien de ser de construcció sòlida. 

• No haurien d'ocasionar riscos addicionals. 

• No haurien de ser fàcils de retirar o d'inutilitzar. 

• Haurien d'estar situats a suficient distància de la zona perillosa. 

• No haurien de limitar l'observació del cicle de treball més del necessari. 

• Haurien de permetre les intervencions indispensables per a la col·locació 

i/o la substitució dels elements, així com per als treballs de manteniment, 

limitant l'accés únicament al sector on s’ha de realitzar-se el treball i, si 

pot ser, sense desmuntar el protector o el dispositiu de protecció.  

 

  Les parts d'un equip de treball que arribin a temperatures elevades o molt 

baixes haurien d'estar protegides, quan correspongui, contra els riscos de 

contacte o proximitat dels treballadors. 

 

  Tot equip de treball haurà d'estar proveït de dispositius clarament identificables 

que permetin aïllar-los de cadascuna de les seves fonts d'energia. Només 

podran connectar-se de nou quan no existeixi perill algun per als treballadors 

afectats. Els sistemes d'accionament no haurien d'ocasionar, en la seva 

manipulació, riscos addicionals. Així mateix, no haurien d'implicar riscos com a 

conseqüència d'una manipulació involuntària. 

 

  L'operari que manegi un equip haurà de poder cerciorar-se, des del seu lloc de 

treball, de l'absència de persones en les zones perilloses afectades per l'equip. 

Si això no fos possible, l'engegada haurà d'anar sempre automàticament 

precedida d'un sistema segur, tal com un senyal acústic i/o visual. 
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 Els senyals emesos per aquests sistemes haurien de ser perceptibles i 

comprensibles fàcilment i sense ambigüitats.  

 

  Els sistemes d'accionament haurien de ser segurs. Una avaria o dany en ells 

no haurà de conduir a una situació perillosa. L'engegada d'un equip de treball 

solament haurà de poder efectuar-se mitjançant una acció voluntària sobre un 

sistema d'accionament previst a aquest efecte. 

 

 Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un sistema d'accionament que 

permeti la seva desocupada total en condicions de seguretat.  

 

  Les ordres de desocupada de l'equip de treball tindran prioritat sobre les 

ordres d'engegada. Si un equip es para, encara que sigui momentàniament, per 

una fallada en la seva alimentació d'energia i la seva engegada inesperada pot 

suposar perill, no podrà engegar-se automàticament al ser restablida 

l'alimentació d'energia.  

 

  Si la desocupada d'un equip es produïx per l'actuació d'un sistema de 

protecció, la nova engegada només serà possible després de restablides les 

condicions de seguretat i previ accionament de l'òrgan que ordena l'engegada.  

 

6.1.6. Manteniment i conservació  
 

  L'empresa adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que mitjançant 

el seu manteniment adequat, els equips de treball es conservin durant tot el 

temps d'utilització en un nivell tal que satisfacin les condicions de seguretat i 

salut requerides. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o 

conservació haurien de ser realitzats per treballadors específicament capacitats 

per a això.  
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  Les operacions de manteniment haurien de poder efectuar-se quan l'equip de 

treball està parat. Si això no fos possible, haurien de poder adoptar-se les 

mesures de protecció pertinents per a l'execució d'aquestes operacions, o 

aquestes haurien de poder efectuar-se fora de les zones perilloses. 

 

  Els treballadors haurien de poder accedir i romandre en condicions de 

seguretat en tots els llocs necessaris per a efectuar les operacions de 

producció, ajustament i manteniment dels equips de treball. Per a cada equip de 

treball que posseeixi un llibre de manteniment és necessari que aquest es trobi 

actualitzat.  

 

  Haurà d'establir-se un pla de manteniment rigorós. Així mateix, diàriament es 

comprovarà l'estat de funcionament dels òrgans de comandament i elements 

sotmesos a esforç. 

 

6.2. MÀQUINES I EQUIPS 
 

6.2.1. Condicions Generals  
 

  La maquinària a utilitzar en obra haurà de complir amb les disposicions vigents 

sobre la matèria amb la finalitat d'establir els requisits necessaris per a obtenir 

un nivell de seguretat suficient, d'acord amb la pràctica tecnològica del moment i 

a fi de preservar a les persones i els béns dels riscos de la instal·lació, 

funcionament, manteniment i reparació de les màquines. 

 

  Tota màquina de nova adquisició haurà de complir en origen les condicions 

adequades al seu treball, tant de tipus operatiu com de seguretat i s'exigirà al 

seu fabricant la justificació del seu compliment. 

 

  Tota màquina o equip ha d'anar acompanyat d'un manual d'instruccions estès 

pel seu fabricant o, si escau, per l'importador. En dit manual, figuraran les 

característiques tècniques i les condicions d'instal·lació, ús i manteniment, 
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 normes de seguretat i aquelles altres gràfiques que siguin complementàries per 

al seu major coneixement.  

 

  D'aquest manual s'exigirà una còpia el text literal de la qual figuri en l'idioma 

castellà. Tota màquina durà una placa de característiques en la qual figurarà, 

almenys, el següent: 

 

• Nom del fabricant. 

• Any de fabricació i/o subministrament. 

• Tipus i nombre de fabricació. 

• Potència.  

• Contrasenya d'homologació, si escau.  

 

  Aquesta placa serà de material durador i estarà fixada sòlidament a la 

màquina i situada en zona de fàcil accés per a la seva lectura una vegada 

instal·lada. Abans de l'ocupació de màquines que impliquin riscos a persones 

distintes als seus usuaris habituals, hauran d'estar disposades les 

corresponents proteccions i senyalitzacions. 

 

  Si com a resultat de revisions o inspeccions de qualsevol tipus, s'observés un 

perill manifest o un excessiu risc potencial, immediatament es paralitzarà la 

màquina en qüestió i s'adoptaran les mesures necessàries per a eliminar o 

reduir el perill o risc. Una vegada corregida, haurà de sotmetre's a nova revisió 

per a la seva sanció. La substitució d'elements o de peces per reparació de la 

màquina es faran per unes altres d'igual origen o, si escau, de demostrada i 

garantida compatibilitat. Els òrgans mòbils o elements de transmissió en les 

màquines estaran amatents o, si escau, protegits de manera que eliminin el risc 

de contacte accidental amb ells. 
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  L'estructura metàl·lica de la màquina fixa estarà connectada al circuit de 

posada a terra i el seu quadre elèctric disposarà d'un interruptor 

magnetotérmico i un diferencial, en el cas que aquest quadre sigui independent 

del general. 

 

  Les màquines elèctriques haurien de disposar dels sistemes de seguretat 

adequats per a eliminar el risc de contacte elèctric o minimitzar les seves 

conseqüències en cas d'accident. Aquests sistemes sempre es mantindran en 

correcte estat de funcionament. Les màquines disposaran de dispositius o de 

les proteccions adequades per a evitar el risc d’atrapament en el punt 

d'operació, tals com: resguards fixos, apartacossos, barres d'atur, 

autoalimentació, etc.  

 

  Per al transport exterior de les màquines es donaran les instruccions precises, 

s'arbitraran els mitjans adequats i es compliran les normatives que els òrgans 

oficials intervinents tinguin dictades i afectin al transport en qüestió. El muntatge 

de les màquines es farà sempre per personal especialitzat i dotat dels mitjans 

operatius i de seguretat necessaris.  

 

  En l'obra existirà un llibre de registre en el qual s'anotaran, per la persona 

responsable, totes les incidències que de les màquines es donin en el seu 

muntatge, ús, manteniment i reparacions, amb especial incidència en els riscos 

que siguin detectats i en els mitjans de prevenció i protecció adoptats per a 

eliminar o minimitzar les seves conseqüències. 

 

  No es podran emprar les màquines en treballs diferents per als quals han estat 

dissenyades i fabricades. Serà senyalitzat o fitat l'espai d'influència de les 

màquines en funcionament que puguin ocasionar riscos. 

 

  El personal de manipulació, manteniment, conductors si escau, i personal de 

maniobres haurien d'estar degudament qualificats per a la utilització de la 

màquina que es tracti. El personal de manteniment serà especialitzat.  
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6.2.2. De transport horitzontal 
 
 CARRETÓ MECÀNIC (DUMPER) 
 

 Màquina 
 

  El seient i els comandaments haurien de reunir condicions ergonòmiques per a 

la conducció. Haurà de posseir pòrtic de seguretat, amb resistència tant a la 

deformació com a la compressió. Tots els òrgans d'adreça i frenat estaran en 

bones condicions d'ús. En els de tipus d'arrencada manual mitjançant 

manovella, aquesta tindrà la longitud necessària i la forma adequada perquè en 

el seu gir no copegi a elements pròxims de la màquina. 

 

Manipulació 
 

  El maquinista del vehicle haurà de posseir el permís de conduir classe B2. 

Aquesta mesura és aconsellable fins i tot per al trànsit en l'interior de l'obra. Per 

a girar la manovella de l'arrencada manual, s'agafarà col·locant el dit polze del 

mateix costat que els altre de la mà. Una vegada utilitzada la manovella en 

l'arrencada serà treta del seu allotjament i guardada en un lloc reservat en el 

mateix vehicle. Quedarà totalment prohibida la conducció sense prèvia 

autorització de l'empresa. Per a la conducció, el maquinista farà ús de botes 

amb soles antilliscants, guants de cuir, casc de seguretat no metàl·lic classe N, 

amb i cinturó antivibratori.  

   

  És obligatori en la conducció del dumpers no excedir la velocitat de 20 km/h, 

tant en l'interior com en l'exterior de l'obra. Qualsevol anomalia observada en el 

maneig dels dumpers es posarà en coneixement de la persona responsable, 

perquè sigui corregida com més aviat millor, i si representa un risc greu 

d'accident se suspendrà el seu servei fins que sigui reparada.  
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  Quan s'observi una actitud perillosa del maquinista en la seva forma de 

conducció i ocupació de la màquina serà substituït immediatament. Queda 

prohibit que viatgin altres persones sobre la màquina si aquesta no està 

configurada i autoritzada per a això. 

 

  Les zones per on circulin aquests vehicles no presentaran grans irregularitats 

en la seva superfície. No s'ha de circular per pendents o rampes superiors al 

20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs.  

 

  El remunti de pendents sota càrrega s'efectuarà marxa enrere, en evitació de 

pèrdues d'equilibri i bolcades. Per a l'abocament de terres o materials a peu de 

rases, pous, buits o talusos, haurien de col·locar-se topalls que impedeixin el 

seu total acostament i que assegurin la no bolcada de la màquina sobre 

l'excavació. 

 

  Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima inscrita en el cubilot dels 

dumpers. Abans d'iniciar la marxa de la màquina es revisarà la càrrega quant a 

pes i disposició, de manera que sigui admissible, no desequilibri la màquina ni 

present risc d'ensulsiada. 

 

  Es prohibeix el súmmum de la càrrega que impedeixi la correcta visió per al 

conductor. Mai serà abandonat un dumper en marxa. Si el motiu pel qual 

s'incorre en aquesta temeritat és una fallada en el seu sistema de nova 

arrencada serà retirat immediatament a taller per a ser reparat. 

 

  L'abandonament sempre es farà a màquina parada, enclavada i, en cas 

necessari, calçada per a la seva fixació. Per a circular la màquina per via 

pública estarà autoritzada per l'empresa, disposarà dels pertinents permisos i la 

seva conducció es farà respectant les normes marcades pel codi de Circulació.  
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Manteniment  
 

  A l'acabar el treball, el vehicle serà netejat de matèries adherides amb aigua. 

Les revisions i reparacions de la màquina seran realitzades per personal 

especialitzat. No s'haurien de realitzar reparacions improvisades per persones 

no qualificades. Les màquines seran greixades, observats els seus nivells i 

mantingut en bones condicions d'ús el seu sistema d'arrencada i frenat. És 

aconsellable l'existència d'un llibre de manteniment on s'anotin les dades 

d'incidències observades en la seva conducció, manteniment, reparacions i 

comportament de les proves realitzades una vegada reparat.  

 

CAMIÓ DE TRANSPORT DE MATERIALS  
 

  Tots els vehicles dedicats a transport de materials haurien d'estar en perfectes 

condicions d'ús. L'empresa es reserva el dret d'admissió en funció de la posada 

al dia de la documentació oficial del vehicle, especialment en referència a les 

revisions obligatòries de la ITV. Són extensives a aquest tipus de vehicles les 

exigències i normes donades en el punt corresponent als aspectes generals de 

les màquines.  

 

  Les càrregues es repartiran sobre la caixa amb suavitat, evitant descàrregues 

brusques i des d'altura considerable que desnivelli l'horitzontalitat de la càrrega i 

esforci més unes zones que altres del camió. El "súmmum de la càrrega" 

s'evitarà. Quan la càrrega sigui de materials sòlids, l'altura màxima serà en 

funció de l'altura de galibot permissible, la menor de les permeses en l'exterior o 

en l'interior de l'obra. Quan el material sigui disgregat, el monticle de càrrega 

formarà un pendent màxim, per tots els seus costats, del 5 % . 

 

 Es procurarà que les càrregues amatents a abocador vagin humides, a fi 

d'evitar la formació de polsegueres. És necessari cobrir mitjançant malla fina les  

càrregues de materials solts durant el seu transport exterior d'obra, per a evitar 

vessaments i riscos derivats dels materials caiguts.  
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  En cap cas el conductor del vehicle abandonarà aquest amb el motor en 

marxa o sense immobilitzar degudament. Els materials solts o disgregats 

haurien d'anar coberts de manera que s'eviti el seu vessament durant el 

transport. 

 

CAMIÓ FORMIGONERA  
 

  Són d'aplicació aquí les mesures preventives expressades per a les màquines 

en general i els camions de transport de materials. L'omplert del dipòsit haurà 

de ser aquell que respectant la capacitat de servei,  no vessi material en 

operacions simples, com són el trasllat en superfícies de mitges irregularitats i el 

frenat normal del vehicle.  

 

  Els accessos als talls seran ferms, per a evitar aterraments. Els pendents de 

possibles rampes d'accés als talls no seran superiors al 20%. S'utilitzaran 

taulons o xapes de palastre per a salvar irregularitats o zones toves del terreny 

de passada. Els operaris que manegin la canaleta en l'operació d'abocament 

des de l'exterior d'una excavació evitaran, en tant que sigui possible, estar 

situats a una distància de la seva vora inferior a 60 cm.  

 

  Queda expressament prohibit estacionar els vehicles formigoneraa una 

distància menor de dos (2) metres de la vora d'una excavació en profunditat, 

sense cap mitjà de protecció. En cas de ser necessària una aproximació major 

serà necessària l’entibació de la zona afectada. Es disposaran topalls sòlids 

d'acostament per a l'abocament de formigó sobre rases, pous o excavacions en 

general que guardin la distància de seguretat d'acostament.  
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6.2.3. De moviment de terres i acondicionament del terreny  
 

  GENERALITATS  
 

  Estaran equipades amb: 

 

• Senyalització acústica automàtica de marxa enrere. 

• Fars per a desplaçaments de marxa cap a davant o cap a enrere. 

• Cabina de seguretat o, si escau, pòrtic de seguretat.  

• Retrovisors a banda i banda. 

• Extintor portàtil de 6 Kg de pols seca. 

• Un element que permeti al maquinista enportar-se el fang del calçat. 

 

  No es permetrà l'accés, quan una màquina estigui treballant, a la zona 

integrada en el seu radi d'acció de desplaçament o el qual pugui abastar al 

romandre estàtica. Davant la presència de línies elèctriques s'impedirà l'accés 

de la màquina a punts de risc de contacte elèctric, limitant-se, si la línia és aèria 

el seu pas inferior mitjançant pòrtics de seguretat amb altura de galibot 

permesa. 

 

  No s'abandonarà la màquina pel conductor sense estar en funció de 

desocupada, immobilitzada i amb els seus equips de treball en repòs sobre el 

sòl. No es permetrà el transport de persones, a més del conductor, sobre 

aquestes màquines. Per a la reparació d'òrgans mòbils es prendran les mesures 

necessàries per a controlar moviments inesperats. No es realitzaran replantejos 

simultanis amb el treball d'aquestes màquines en zones d'influència de les 

mateixes.  
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  BULLDOZER 
 

  La circulació i maniobres han de ser lentes, però coordinades durant el cicle de 

treball. S'han d'utilitzar els equips de treball adequats a la tipologia del terreny i 

a l'operació a realitzar.  

 

  Per a la escarificació s'utilitzaran rippers de tres dents en terrenys tous i poc 

estratificats. Per a terrenys durs o poc estratificats és necessari l'ocupació de 

rippers d'una dent. L'adreça del ripat ha de ser idèntica a la qual presentin els 

estrats del material. No s'ha d'abusar de l’empenyedor de la fulla del bulldozer, 

ja que es disminuïxen les seves prestacions i es produïxen accidents. 

 

  És preferible donar unes passades de ripat, deixant una petita capa de 

material solt per a arrossegar a continuació amb la fulla. Això augmenta la 

tracció i disminuïx avaries i riscos. És necessari atacar amb el ripper sota l'angle 

adequat, així com afavorir la penetració aprofitant les petites pendents. Les 

zones es mantindran prou humides per a evitar polseguera. S'ordenarà al 

maquinista que faci ús del cinturó abdominal antivibratori.  

 

  PALA CARREGADORA  
 

  Ha de realitzar-se una inspecció prèvia de la zona de treball per a conèixer si 

existeixen servituds o serveis que puguin ser afectats. Així mateix, es recolliran 

dades sobre l'estat de la superfície de treball i sobre els materials a moure. Les 

pales s'utilitzaran per a les operacions de càrrega i no per a les d'excavació. 

Segons la seva tipologia ha de comprovar-se el tibat de les cadenes o la pressió 

dels pneumàtics de forma periòdica.  

 

  Quan es treballi en zones pròximes a excavacions o perilloses el conductor 

serà coneixedor d'elles, no obstant això, haurà de fer-se ús de la senyalització 

adequada d'advertiment. La zona de treball es mantindrà amb la humitat 

necessària per a evitar polseguera.  
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Es prohibeix que el personal es pugi en la cullera de la pala per a arribar a un 

punt de treball. El maquinista haurà de fer ús de cinturó abdominal antivibratori.  

 

  RETROEXCAVADORA  
 

  S'haurà d'utilitzar retroexcavadora sobre erugues en terrenys tous per a 

treballs de materials durs i trajectes curts, o millor sense desplaçament i utilitzar 

retro sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts o de 

compacitat mitja i desplaçaments. 

 

  Les retro estan dissenyades tant per a la càrrega com per a excavar. Han de 

dotar-se del tipus de cullera de capacitat i model segons l'obra a realitzar. En 

treballs realitzats en posició estàtica, la màquina ha de fixar-se mitjançant les 

seves estabilitzadors donats suport sobre base ferma i, a més, l'haurà d'estar 

anivellada.  

 

  És necessari fer retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar per 

sota de la superfície de suport, a fi d'evitar el seu balanceig i bolcada. En 

general i excepte casos justificats, no es treballarà sobre pendents superiors al 

20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs que siguin lliscants.  

 

  Al carregar sobre camió la cullera de la retro no haurà de passar mai per sobre 

de la cabina. Haurà de prestar-se especial atenció a les immediates i 

necessàries actuacions d’entibació. Ha de tenir-se en compte, per a posteriors 

operacions sobre les excavacions per aquest mitjà, que les parets i fons a una 

certa profunditat queden moguts i caldrà adoptar les mesures necessàries per a 

evitar l'ensulsiada.  
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  MOTONIVELADORA  
 

  Mai ha d'emprar-se com bulldozer, a causa de els accidents que poden sorgir i 

a la gran deterioració que pot sofrir la màquina. La seva longitud de fulla en 

disposició d'avanç, i la pròpia del conjunt de la màquina fan que l'àrea de risc 

durant el treball i maniobres sigui molt àmplia. Aquestes màquines no 

sobrepassen pendents superiors del 40%. No han de realitzar-se treballs o 

maniobres traient el conductor el cos fora de la màquina. El maquinista haurà 

de fer ús de cinturó abdominal antivibratori.  

 

  COMPACTADORA  
 

  Tenint en compte la monotonia que poden representar les actuacions amb 

aquestes màquines seran necessàries rotacions del personal i controlar la seva 

aptitud durant la permanència en la conducció, o bé establir descansos 

necessaris durant la jornada.  

 

6.2.4. De cementació i estructures de formigó  
 

  FORMIGONERA  
 

  Màquina  
 

  El comandament d'engegada i desocupada estarà situat de forma fàcil de 

localitzar, de manera que no pugui accionar-se accidentalment la seva 

engegada, que sigui fàcil d'accedir per a la seva desocupada i no estigui situat 

al costat d'òrgans mòbils que puguin produir atrapament. Estarà protegit contra 

l'aigua i la pols. 

 

  Els òrgans de transmissió, corretges, corrioles, pinyons, etc., estaran protegits, 

cobertscobrits per carcasses. Si la formigonera és autocarregable, les guies 

d'elevació de la cubeta d'omplert seran protegides lateralment, mitjançant  
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bandes de malla que facin inaccessible el contacte amb els òrgans rodants que 

es llisquen per les guies.  

 

   Les formigoneres no se situaran a menys de tres (3) metres de la vora 

d'excavació, per a evitar la seva possible caiguda al fons. S'establirà un entaulat 

de 2 x 2 m. per a superfície de suport de l'operari, a fi de reservar-lo d'humitats i 

irregularitats del sòl. Estaran dotades de fre de balancejant del bombo, per a 

evitar els sobreesfueços i moviments descontrolats. Per a les formigoneres amb 

motor alimentat per combustible líquid, es tindrà en compte la seva 

inflamabilitat, amb prohibició de fumar en la seva proximitat. Quan siguin 

d'alimentació elèctrica haurien de complir amb les mesures de seguretat contra 

contactes elèctrics, segons la normativa vigent.  

 

  Manipulació  
 

  Els treballadors que manipulin aquesta màquina haurien d'estar autoritzats i 

instruïts en el seu ús i ser coneixedors dels riscos del seu funcionament, 

càrrega i neteja. Mai haurà d'accedir-se a l'interior de la cubeta amb aquesta en 

marxa, ni directament ni per mitjà d'eines. La roba de treball del personal a peu 

de formigonera serà l'adequada i mancarà d'elements solts que puguin ser 

atrapats. Els operaris usaran guants de PVC i botes impermeables que els aïllin 

de la humitat i del contacte amb els materials agressius. No es tocaran els 

òrgans elèctrics amb les mans humides, ni estant sobre sòl mullat. 

 

  Manteniment  
 

  A l'acabar el treball es netejarà de les matèries adherides amb aigua al doll. No 

es copejarà la màquina per a lliurar-la de matèries adherides. Totes les 

operacions de manteniment, reparació o neteja es realitzaran a màquina parada 

i desconnectada del corrent elèctric.  
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  VIBRADOR  
 

  Màquina  
 

  Els vibradors d'origen elèctric tindran una protecció d'aïllament elèctric de grau 

5, doble aïllament, i figurarà en la seva placa de característiques de l’anagrama 

corresponent del que posseïx. El cable d'alimentació estarà protegit i amatent 

de manera que no present risc al pas de persones. En els vibradors per 

combustibles líquids, es tindrà en compte el risc que es deriva de la 

inflamabilitat del combustible. 

 

  Manipulació 
 

  El maneig del vibrador es farà sempre des d'una posició estable sobre una 

base o plataforma de treball segura, mai sobre cobada o elements poc 

resistents. Quan el treball es desenvolupi en zones amb el risc de caiguda 

d'altura es disposarà de la protecció col·lectiva adequada i, en defecte d'això, es 

farà ús correcte del cinturó de seguretat de caiguda homologat. L'operari que 

manegi el vibrador farà ús de botes aïllants de goma de canya alta i soles 

antilliscants. Mai s'haurà d'accedir als òrgans d'origen elèctric d'alimentació amb 

les mans mullades o humides.  

 

  Manteniment 
 

   Acabat el treball es netejarà el vibrador de les matèries adherides, prèviament 

desconnectat de la xarxa. 
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MÀQUINES PER AL BOMBEJAMENT DE FORMIGÓ  
 

  Generalitats 
 

  Serà necessari estudiar l'accessibilitat del sistema al lloc de l'obra, el seu 

estacionament en llocs públics i les incidències sobre tercers, així com la 

influència dels camions formigonera de subministrament, adoptant-se les 

mesures de protecció, senyalització, reserves, etc., d'acord amb els riscos que 

es determinin. 

 

  Haurà de ser tingut en compte l'horari permissible a entrada de vehicles pesats 

al lloc de l'obra i, si escau, sol·licitar de l'Administració local la seva ampliació, 

nocturnitat, corts de via pública, canvis de sentit de circulació, etc. Aquestes 

accions no han de ser preses de manera arbitrària ni improvisadament. 

 

  Seran tingudes en compte (i subministrada aquesta informació a la 

subcontracta de bombejament de formigó) les distàncies horitzontals i d'altura 

màxima de subministrament procurant-se el màxim acostament al tall.  

 

  Així mateix, s'informarà als maquinistes que manegin la màquina, en cas de 

pertànyer a empresa subcontractada, de les normes generals de comportament 

recollides en el Pla de Seguretat i que queden sota el comandament de la 

persona que designi l'empresa principal per a dirigir l'operació de formigonat. 

 

  La subcontracta de bombejament de formigó ha de garantir que les màquines 

de bombejament, la tremuja de recepció, la xarxa de distribució i altres 

components es troben en bon estat d'ús i manteniment.  

 

  Seran molt tingudes en compte les línies elèctriques a l'abast o situades a 

menor distància de l'estipulada de seguretat en funció de la seva potencialitat 

que puguin tenir incidència en els moviments de l'equip i altres components.  
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  De la màquina, elements complementaris i altres consideracions 
d'abocament  
 

  La màquina s'assentarà sobre base ferma, regular i amb la màxima 

horitzontalitat possible. En la seva disposició de treball sempre estarà fixada al 

sòl mitjançant els seus estabilitzadors davanters i del darrere, disposats aquests 

sobre ferm. 

 

  Els òrgans alimentadors de formigó per als mitjans d'impulsió estaran protegits 

mitjançant reixeta que impedeixi el seu accés a ells durant el seu funcionament.  

 

  Quan s'utilitzi masteler de distribució haurà de prestar-se especial atenció a la 

seva ràdio d'influència, tant vertical com horitzontal. Per a aquest sistema és 

fonamental assegurar la seva estabilitat en la base del vehicle que ho porta.  

 

  El grup de bombejament estarà d'acord amb les necessitats de formigonat, la 

qual cosa pressuposa conèixer les següents dades: 

 

• Rendiment útil desitjat, en m3/h.  

• Capacitat de la tremuja receptora en litres. 

• Pressió màxima en el formigó Kg/cm2.  

• Distància màxima de bombejament en metres.  

• Altura màxima de bombejament en metres.  

• Cas d'utilitzar ploma, camp de rotació i angle màxim en graus.  

 

  Disposant l'equip per a les prestacions sol·licitades, serà qüestió d'inici per a 

tractar la seva seguretat amb vista a les seves funcions. Per a evitar anomalies 

en el funcionament i principalment embusos en la xarxa de distribució, que 

puguin motivar risc d'accident, el formigó a bombar ha de complir que: 

 

• La consistència haurà de ser plàstica o tova o tova amb granulometria 

que comprengui bastants fins. S'utilitzaran, si pot ser, àrids rodats, per  
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presentar menor resistència al frec que els obtinguts per *machaqueo 

mecànic.  

• Els formigons tractats amb additius que modifiquin les seves propietats 

en fresc, que els donen major plasticitat, menor segregació i major 

docilitat, són més fàcils de bombar.  

• El grau de fermesa d'un ciment i la seva quantitat influïxen en la docilitat 

del formigó, augmentant aquest a l'incrementar aquells valors. El formigó 

per a bombar ha de ser ric en ciment. 

• El temps de pastat, la seva correcta execució i la formigonera són 

factors a tenir en compte per a millorar la docilitat del formigó.  

• El valor de la mesura de la consistència amb el con de Abrams no serà 

inferior a 6 cm.  

 

  Per al normal funcionament i en evitació de motius que puguin ser origen de 

risc d'accident, serà necessari tenir en consideració el següent en transport i 

abocament del formigó:  

 

• S'aconsegueix millor transport amb canonades en rampes que amb les 

canonades en pendents, en les quals els elements gruixuts es precipiten 

més ràpid que la resta, produint-se una segregació que dóna lloc a 

obstruccions en les canonades i exigeix el desmuntatge de la zona 

embussada per a la seva correcta neteja. Pot evitar-se aquest fenomen 

amb una granulometria i consistència adequades del formigó.  

• Quan les temperatures de l'ambient siguin altes és necessari protegir les 

canonades o regar-les periòdicament. 

• Quan es deté la bomba voluntària o accidentalment durant algun temps 

cal netejar immediatament i a fons les canalitzacions.  

• Abans d'iniciar el bombejament del formigó s'ha de bombar morter fluid, 

el qual exerceix missió de lubrificant per a ajudar al posterior transport i 

evitar embusos en les canonades. 

• Al finalitzar el bombejament de formigó, abans de detenir la bomba, s'ha 

d'enviar a través de la canonada una beurada de ciment i a continuació  
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aigua, fregant-la després amb la bola de gomaespuma empesa per aire 

comprimit, per a la seva total neteja i procurant que l'aigua de neteja es 

dreni abans d'abocar-la a la xarxa pública de sanejament. 

• La velocitat mitja del formigó bombat en l'interior de la canonada ha de 

ser de l'ordre de 10 m/minut. 

• S'ha d'evitar al màxim la col·locació de colzes i, en cas necessari, 

procurar utilitzar els de menor quantia. 

• Els vèrtex en els canvis de sentit de la canonada han de ser retacats per 

a evitar el seu desplaçament a causa de la força tangència, que es 

produïx com a conseqüència de la pressió de treball, el valor del qual 

arriba a, segons la bomba, 160 Kgs/cm2 .  

• Per a obtenir un formigó homogeni convé repartir la massa del formigó a 

l'abocar-lo, no dipositant tota la massa en un punt en la confiança que 

per si mateixa vagi escorrent i emplenant l'encofrat. Amb això s'evita la 

segregació de l'aigua i dels fins i també s'eviten sobrepresions en els 

encofrats. 

• No s‘abocarà el formigó en caiguda lliure des d'altura considerable, ja 

que produïx inevitablement la segregació i, a més, pressions no 

controlades sobre els elements d'encofrat, amb el que pot sobrevenir 

l'ensulsiada. L'abocament ha de fer-se des de petita altura i en vertical. 

• No haurà de llançar-se el formigó, una vegada abocat, amb pala a gran 

distància o distribuir-lo amb rastells o fer-lo avançar més de 1 m dintre 

dels encofrats. A més de problemes de disgregació pot existir risc 

d'esquitxada i atropellament.  

 

  És necessari executar els encofrats sota aquestes premisses. Els encofrats 

improvisats poden ser origen d'ensulsiades o col·lapse, amb greus danys 

personals o materials. L'operació d'abocament de formigó, sigui com anàs el 

seu sistema, ve condicionada pels mitjans auxiliars a utilitzar: plataformes, 

bastides, tremuges, cubetes, etc. Tots ells haurien de ser els adequats per al 

treball concret i estar en bones condicions d'ús.  
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  Tots els elements mòbils que presentin risc d’atrapament estaran protegits 

mitjançant resguards. Els de sistema hidràulic posseiran dispositius de 

seguretat que impedeixin la caiguda brusca de l'element per ells accionat.  

 

  Manteniment  
 

  Es procedirà a la neteja del sistema una vegada finalitzat el treball de 

bombejament. Les matèries adherides i la resta d'aquestes en operacions 

successives són origen de deterioració del sistema, obstruccions, reventament 

de conduccions, etc., l'abast de les quals pot originar danys personals.  

 

  Es procedirà al lubricat de la xarxa de canonada mitjançant beurada de morter 

abans d'iniciar el bombejament de formigó. Es prestarà especial atenció al 

desgast de les peces a causa del frec del formigó, substituint-les si escau. Els 

sistemes hidràulics seran vigilats amb assiduïtat. Les unions de canonades 

seran revisades en cada posada. S'establirà un programa de revisió general i es 

fixarà una assiduïtat de revisió completa almenys semestral.  

 

  Personal de maneig i altres persones afectes  
 

  El personal de maneig haurà d'estar especialitzat en la màquina i ensinistrat en 

els moviments, verticals i horitzontals, necessaris per a arribar a el punt 

d'abocament. El personal, en el bombejament de formigó, a causa de la brutícia 

d'aquest treball, haurà de fer ús de roba de treball adequada. 

 

  Utilitzaran els EPI necessaris per a evitar el contacte directe amb el formigó: 

guants, botes de canya alta i ulleres protectores contra esquitxades. Davant el 

risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes sobre el cap o de cops, serà 

obligatori l'ús del casc protector de seguretat. 

 

  En els treballs d'altura amb el risc de caiguda seran obligatòries les adequades 

proteccions col·lectives o, en defecte d'això, serà preceptiu l'ús de cinturó de 

seguretat tenint en compte el punt d'ancoratge i la seva resistència.  
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  S'haurà de cuidar l'ordre i neteja correctes, d'acord amb la generalitat de l'obra 

i el desenvolupament puntual d'aquesta fase de treball. Es delimitaran les zones 

de via pública que puguin ser afectades per la instal·lació i execució del 

bombejament de formigó. 

 

  La distribució dels diferents elements que componen la instal·lació de 

bombejament s'efectuarà de manera que no comprometi l'estabilitat ni integritat 

física de les persones. Quan es produeixi embús en la xarxa, es paralitzarà 

immediatament el bombejament i es procedirà al desmuntatge i desembós del 

tram corresponent, tenint en compte amb anterioritat, reduir la pressió que està 

sotmesa la canonada. 

 

  En l'operació de neteja és obligatori disposar en l'extrem de la sortida la peça 

cridada "recupera-bola" a manera de morrió. El personal haurà de romandre 

fora de la línia de projecció de la bola de neteja, tot i que s'utilitzi el morrió. Es 

farà ús correcte de tots els elements de la instal·lació, no improvisant, com pot 

ser a títol d'exemple, la substitució de la bola de neteja per un tros qualsevol de 

gomaespuma.  

 

  Per a l'operació d'abocament, el maneig de la punta de mànega es realitzarà 

almenys per dos operaris auxiliant-se d'entenimentades tirants per al seu 

govern i per a evitar, d'aquesta forma, l'efecte fuet que pugui produir la pressió 

en la mànega.  

 

6.2.5. De pavimentacions exteriors 
 

EXTENDEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 
 

  S'evitarà que hagi persones sobre la extendedora, amb excepció del 

maquinista durant el seu funcionament. Les maniobres de posició per a 

embranzida i abocament de la càrrega del camió en la tremuja seran dirigides 

per personal especialista. Les vores de la màquina se senyalitzaran amb una 

faixa horitzontal en bandes negres i grogues. 
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 Es prohibirà l'accés d'operaris a la regla vibrant durant operacions d'estès. 

 

7. DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  
 

7.1. MOVIMENTS DE TERRES I ACONDICIONAMENT DEL TERRENY  
 

7.1.1. Generalitats  
 

  Actuacions prèvies  
 

  Abans de començar els treballs s'haurà de realitzar un estudi detallat de totes 

aquelles condicions que puguin afectar a l'estabilitat de les terres. Referent a 

això, es prestarà especial atenció a qüestions tals com proximitat de 

construccions i estat de les mateixes, circulació i aparcament de vehicles, focus 

de vibracions, filtracions, etc.  

 

  Previ a l'inici dels treballs de moviments de terres haurà de comprovar-se si 

existeixen conduccions d'aigua, gas o electricitat. Una vegada localitzades, 

s'haurien de senyalitzar de manera clara i intel·ligible. Aquestes situacions 

s'haurien de posar en coneixement tant de la Direcció facultativa com del 

responsable del seguiment del Pla de Seguretat, per a actuar en conseqüència 

segons cada situació concreta.  

 

  Actuacions durant els treballs 
 

  Diàriament, abans de començar els treballs, es vigilarà i comprovarà qualsevol 

aspecte que pugui incidir en les condicions d'estabilitat del terreny, 

especialment filtracions i variacions del nivell freàtic. Davant qualsevol alteració, 

el responsable del tall adoptarà mesures immediates per a prevenir 

esfondraments i arribarà a la paralització si fos necessari. Aquesta situació es 

comunicarà a l'Adreça Tècnica i al responsable del seguiment i control del Pla 

de Seguretat i Salut.  
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  Diàriament, abans de començar els treballs, es vigilarà l'estat dels sistemes de 

prevenció i protecció, tals com talusos i/o entibaciones. No es donarà 

començament als treballs fins que no existeixin garanties de seguretat tant per 

al personal com per a l'entorn material. El cap d'obra haurà de designar a la 

persona/s encarregada/s de tal missió.  

 

  Cas que, per qualsevol circumstància, no es pugui circular per les proximitats 

de l'excavació, la zona prohibida es delimitarà i senyalitzarà clarament, sense 

que puguin quedar dubtes sobre tal prohibició. A la nit, la senyalització 

s'efectuarà amb llums vermelles, separades entre si no més de deu metres     

(10 m) i les condicions de la qual seran les estipulades en el corresponent 

apartat d'aquest Plec "Il·luminació i senyalització".  

 

  Quan existeixin tolls es facilitarà als operaris botes d'aigua. Així mateix, en 

èpoques de pluges, se'ls facilitaran vestits impermeables. 

 

  Les maniobres de màquines i camions es realitzaran amb l'auxili d'altra 

persona que situada fora de tals vehicles ajudi al conductor en el seu treball a fi 

d'evitar atropellaments a altres persones i les caigudes dels citats vehicles al 

fons de les excavacions.  

 

  Quan diverses màquines i vehicles puguin interferir-se en els seus moviments 

haurien de senyalitzar-se de manera clara i precisa els camins i àrees 

d'actuació de cadascuna. Així mateix, s'advertirà als conductors de les prioritats 

d'actuació o pas que marqui el cap d'obra o la persona en qui aquest delegui.  

 

7.1.2. Esgotaments  
 

  L'esgotament de l'aigua de pluja i de possibles filtracions es realitzarà de 

manera que el personal pugui treballar en les millors condicions possibles. 

Aquesta actuació es complementarà amb l'ús de botes i vestits impermeables 

per part dels operaris. 
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7.1.3. Excavacions per a rases i pous  
 

  A fi d'evitar esfondraments s'adoptaran, de manera precisa, aquells sistemes 

constructius (talusos, entibaciones,...) que figurin en el projecte d'execució de 

les obres. Els productes procedents de l'excavació s'apilaran a distància 

suficient de la vora de la mateixa. Aquesta separació, que en cap cas serà 

inferior a 60 cm, estarà en funció del tipus de terreny i del sistema constructiu 

previst en el projecte d'execució. S'observaran per al seu desenvolupament les 

ordres donades per la Direcció facultativa. 

 

  Si la solució adoptada consisteix en entibación, aquesta depassarà, com a 

mínim en 20 cm el nivell de la vora d'excavació, a manera d’entorpeu. Similar 

mesura s'adoptarà per al cas de materials apilats per a ser usats durant les 

obres. 

 

  Quan se situïn de manera permanent màquines, equips o instal·lacions que, 

per la seva proximitat amb el bord, puguin provocar esfondraments, a més de 

les mesures preventives d'ús normal es disposarà d'un sistema suplementari 

que reforci les parets de l'excavació afectada per aquelles. 

 

  Per a accés i sortida del fons de l'excavació haurien d'utilitzar-se sistemes 

d'escales, les condicions de les quals s'indiquen en el corresponent apartat 

d'aquest Plec. 

 

  Es prohibirà expressament a tots els operaris que treballin en la zona la 

utilització dels elements de la entibación com elements sustitutorios de les 

escales. Les parets de l'excavació es resanarán de manera que no quedin 

materials solts amb el risc de caiguda al fons de la mateixa. 
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7.1.4. Treballs de buidats 
 

  En zones susceptibles de desploms de terres o de caigudes de persones al 

fons de l'excavació, es disposaran baranes resistents en tot el perímetre.  

 

  Per a evitar riscos similars amb màquines i camions que hàgin d'aproximar-se 

a l'excavació es disposaran topalls de fusta o metàl·lics, sòlidament fixats al 

terreny. La separació, que no serà mai inferior a 60 cm., estarà en funció del 

tipus de terreny i del sistema constructiu previst en el projecte d'execució. 

 

  Les rampes per a accés de vehicles es configuraran segons les 

característiques del solar i tipus de terreny i s'adaptaran als vehicles a utilitzar. 

Els costats oberts de les rampes se senyalitzaran clarament. La rampa se 

separarà de la vora, almenys, 60 cm. 

 

  Els pendents de les rampes d'accés de vehicles seran el més suaus que 

permetin les condicions del solar. Quan tal pendent hagi de superar el 10% , 

serà preceptiva l'autorització expressa del tècnic responsable del seguiment del 

Pla, qui analitzarà tal circumstància conjuntament amb els conductors dels 

vehicles que circulin per l'accés.  

 

  L'amplària lliure, mínima, de la rampa serà de 4 m. En cas de corbes aquesta 

amplària mínima s'incrementarà en 1 m. Cas que el pendent representi un risc 

evident per als vehicles a utilitzar, s'adoptaran altres mesures adequades. Fins 

a tant no s'executin els murs de contenció definitius, s'adoptaran, de manera 

precisa, aquells sistemes de prevenció que figurin en el projecte d'execució.  
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7.1.5. Equips de protecció individual 
 

  Tot el personal utilitzarà equips de protecció individual complementaris dels de 

tipus col·lectiu. Aquests equips, que haurien d'estar homologats, seran: 

 

• Cascos. 

• Protectors auditius.  

• Ulleres (muntura i oculars) contra impactes.  

• Guants Calçats contra riscos mecànics. Classe 1. 

• Botes impermeables, Classe N, en cas de tolls.  

 

  Quan l'aspiració de pols sigui insuficient, els quals estiguin en el front d'atac de 

l'excavació utilitzaran, a més, adaptador facial amb filtre mecànic. Per al risc 

d'existència de gasos nocius, estaran previstos equips semiautónomos d'aire 

fresc.  

 

7.2. FONAMENTACIONS  
 

7.2.1. Generalitats  
 

   Abans de començar els treballs es prepararà el terreny en les zones que 

hàgin de circular màquines i vehicles, de manera que quedi assegurada la 

planitud del mateix. En els llocs que hagin de realitzar-se excavacions, o ja 

estiguin executades, es tindran en compte les condicions exigides en el 

corresponent apartat d'aquest Plec. Es vigilarà que per les zones de passada de 

vehicles i màquines no existeixin conductors elèctrics. Si això no fos possible, 

aquests es col·locaran elevats i enterrats i protegits per una canalització 

resistent.  

 

  Es determinarà i fitarà la zona d'interferència de les màquines de manera que 

s'eviti l'accés a ella a persones alienes a tals tasques. En el cas de màquines de 

pilotaje, la zona de prohibició de passada o permanència s'estendrà almenys a  
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5 m de les màquines. Les proteccions de tipus personal (EPI) que haurien 

d'utilitzar els operaris que realitzin tals treballs seran: 

 

• Casc de seguretat.  

• Ulleres de protecció contra impactes.  

• Mono de treball, impermeable en èpoques de pluja.  

• Calçat de seguretat, amb puntera i plantilla de seguretat.  

• Botes impermeables, també amb puntera i plantilla de seguretat, per 

als treballs de hormigonado i quan hagi fang en l'àrea de treball.  

• Guants de cuir. 

 
7.3. SANEJAMENT 
 

7.3.1. Sanejament horitzontal enterrat  
 
  Condicions prèvies  
 

  Abans de començar els treballs es realitzarà una anàlisi de les possibles 

influències que altres conduccions (aigua, gas, electricitat) puguin tenir sobre el 

traçat de la xarxa de sanejament projectada i sobre els treballs a executar. Es 

realitzaran provisions de materials per a reforços d’entibació, davant la 

possibilitat que puguin aparèixer situacions imprevistas durant els treballs. Es 

realitzaran provisions d'equips detectors de gasos. Prèvia a l'execució de pous 

de gran profunditat es faran provisions d'equips autònoms d'aire fresc amb 

mànega d'aspiració. Se senyalitzarà degudament la zona per a evitar el pas i la  

proximitat de persones a l'àrea dels treballs. 

 

  Condicions durant els treballs 
 

  Les condicions en que s’han de realitzar els treballs de moviment de terres 

seran les estipulades en el corresponent apartat d'aquest Plec. Els tubs per a la 

futura conducció de sanejament es col·locaran separats de la zona d'excavació.  
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La separació estarà en funció de la proximitat de la rasa, del seu sistema de 

protecció i de les característiques del terreny. En qualsevol cas, els tubs 

s'apilaran sobre una superfície horitzontal i fixats mitjançant sistemes de 

tascons i topalls que evitin el seu lliscament.  

 

  Es prohibirà que cap operari romangui en solitari en el fons de pous o rases. 

Haurien d'estar subjectes per mitjà de cordes i units a la part superior i amb la 

vigilància d'altres operaris. Per a la detecció de gasos s'usaran detectors 

específics i mai sistemes que actuïn per mitjà de flama. Cas d'utilitzar-se llums 

elèctrics portàtils, aquestes reuniran els requisits establerts en el corresponent 

apartat d'aquest Plec. S'adoptaran amidades per a evitar la bolcada de les 

màquines que hàgin d'aproximar-se a la vora de l'excavació, així com per a 

contrarestar les pressions que puguin exercir sobre les parets de la mateixa. 

 

  Condicions posteriors  
 

  Les rases haurien de cobrir-se després de la finalització de la col·locació de les 

conduccions i la inspecció per part dels tècnics de la Direcció facultativa.  

 

7.4. OFICI DE PALETA 
 

  Generalitats  
 

  Tots els treballs compresos en aquest capitulo s'executaran d'acord amb les 

prescripcions establertes en els corresponents apartats d'aquest Plec. Els EPI 

que haurien d'utilitzar els operaris que realitzin aquests treballs seran:  

 

• Cascos.  

• Calçat de seguretat amb puntera i plantilla reforçades.  

• Guants de cuir, exceptuant els operaris que realitzin tasques de 

cort amb serres circulars o màquines similars.  

 

 

110



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 
 
  

• Ulleres de seguretat, per als quals treballin amb serres  

circulars. 

• Mascarilla amb filtre mecànic, per a qui treballin amb serres 

circulars.  

• Cinturons de seguretat, tipus anticaída, els quals estiguin sobre 

bastides penjades.  

• Cinturó de seguretat, tipus subjecció, els quals realitzin 

operacions de recollida de càrregues de l'exterior. 

 

7.5. PINTURES 
 

  Condicions prèvies  
 

  El magatzematge de materials (pintures, dissolvents) s'efectuarà en llocs 

específics els quals reuniran les condicions estipulades en el corresponent 

apartat d'aquest Plec, amb especial incidència referent a ventilació i protecció 

contra incendis (prohibicions de fumar, fer fogates, etc.). S'advertirà al personal 

de la possible toxicitat i risc d'explosió d'alguns productes, així com de les 

condicions de la seva utilització i els mitjans orientats cap a la seva prevenció.  

 

  Les etiquetes de tots els envasos tindran clares i mai esborrades o tapades les 

característiques del producte. A aquest efecte es prohibirà el canvi d'envàs dels 

productes, perquè mai es pugui al·legar el desconeixement del seu contingut i 

característiques. Els EPI que haurien d'utilitzar els operaris que realitzin aquests 

treballs seran:  

 

• Casc, sempre, en l'exterior i per a la circulació per la resta de 

l'obra.  

• Capell de goma, per a protecció del pèl.  

• Ulleres contra esquitxades. 

• Guants de goma. 
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• Mascarilla de filtre mecànic. El filtre serà l'específic per a cada 

dissolvent.  

• Calçat amb sola antilliscant.  

 

  Condicions durant els treballs  

 

Es tindrà especial cura a mantenir bé ventilats els locals que es realitzin aquests 

treballs. Es mantindran la superfície de trànsit i àrees de treball el més netes 

possible de pintura, per a evitar relliscades.  

 

8. DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
 

8.1. PROTECCIONS COL·LECTIVES  

 

8.1.1. Generalitats  
 

  Quan es dissenyin els sistemes preventius, es donarà prioritat als col·lectius 

sobre els personals o individuals. Quant als col·lectius, es preferiran les 

proteccions de tipus preventiu (les quals eliminen els riscos) sobre les de 

protecció (les quals no eviten el risc, però disminuïxen o reduïxen els danys de 

l'accident). La protecció personal no dispensa en cap cas de l'obligació d'emprar 

els sistemes de tipus col·lectiu. 

 

8.2. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  
 

8.2.1. Generalitats 
 
  El present apartat d'aquest Plec s'aplicarà als equips de protecció individual, 

des d'ara denominats EPI, a fi de fixar les exigències essencials de sanitat i 

seguretat que han de complir per a preservar la salut i garantir la seguretat dels 

usuaris en l'obra. Només podran disposar-se en obra i posar-se en servei els 

EPI que garanteixin la salut i la seguretat dels usuaris sense posar en perill ni la 
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salut ni la seguretat de les altres persones o béns, quan el seu manteniment 

sigui adequat i quan s'utilitzin d'acord amb la seva finalitat. 

 

  A l'efecte d'aquest Plec de Condicions es consideraran conformes a les 

exigències essencials esmentades els EPI que duguin la marca "CE" i, d'acord 

amb les categories establertes en les disposicions vigents. Fins a tant no es 

desenvolupi o entre plenament en vigor la comercialització dels EPI regulats per 

les disposicions vigents, podran utilitzar-se els EPI homologats amb anterioritat, 

segons les normes del Ministeri de Treball que, si escau, els hagin estat 

d'aplicació.  

 
8.2.2. Exigències essencials de sanitat i seguretat  

 

  Requisits d'abast general aplicables a tots els EPI 
 

  Els EPI haurien de garantir una protecció adequada contra els riscos. Els EPI 

reuniran les condicions normals d'ús previsibles que estiguin destinats, de 

manera que l'usuari tingui una protecció apropiada i de nivell tan elevat com 

sigui possible. El grau de protecció òptim que s'haurà de tenir en compte serà 

aquell per sobre del com les molèsties resultants de l'ús del EPI s'oposin a la 

seva utilització efectiva mentre duri l'exposició al perill o el desenvolupament 

normal de l'activitat. Quan les condicions d'ocupació previsibles permetin 

distingir diversos nivells d'un mateix risc, s'haurien de prendre en compte 

classes de protecció adequades en el disseny del EPI.  

 

  Els EPI a utilitzar, en cada cas, no ocasionaran riscos ni altres factors de 

molèstia en condicions normals d'ús. Els materials que estiguin composts els 

EPI i els seus possibles productes de degradació no haurien de tenir efectes 

nocius en la salut o en la higiene de l'usuari. Qualsevol part d'un EPI que estigui 

en contacte o que pugui entrar en contacte amb l'usuari durant el temps que ho 

dugui estarà lliure d'asprors, arestes vives, puntes sortints, etc., que puguin 

provocar una excessiva irritació o que puguin causar lesions.  
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  Els EPI oferiran els mínims obstacles possibles a la realització de gestos, a 

l'adopció de postures i a la percepció dels sentits. Per altra banda, no 

provocaran gestos que posin en perill a l'usuari o a altres persones. Els EPI 

possibilitaran que l'usuari pugui posar-se'ls el més fàcilment possible en la 

postura adequada i puguin mantenir-se així durant el temps que s'estimi es 

duran posats, tenint en compte els factors ambientals, els gestos que es vagin a 

realitzar i les postures que es vagin a adoptar. Per a això, els EPI s'adaptaran al 

màxim a la morfologia de l'usuari per qualsevol mitjà adequat, com poden ser 

sistemes d'ajustament i fixació apropiats o una varietat suficient de talles i 

nombres. Els EPI seran el més lleugers possible, sense que això perjudiqui a la 

seva solidesa de fabricació ni obstaculitzi la seva eficàcia. A més de satisfer els 

requisits complementaris específics per a garantir una protecció eficaç contra 

els riscos que cal prevenir, els EPI per a alguns riscos específics tindran una 

resistència suficient contra els efectes dels factors ambientals inherents a les 

condicions normals d'ús. Abans de la primera utilització en l'obra de qualsevol 

EPI haurà de contar-se amb el fullet informatiu elaborat i lliurat obligatòriament 

pel fabricant, on s'inclourà, a més del nom i l'adreça del fabricant i/o del seu 

mandatari en la Comunitat Econòmica Europea, tota la informació útil sobre:  

 

• Instruccions d'emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i 

desinfecció. Els productes de neteja, manteniment o desinfecció 

aconsellats pel fabricant no haurien de tenir, en les seves condicions 

d'utilització, cap efecte nociu ni en els EPI ni en l'usuari. 

• Rendiments arribats en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels 

graus o classes de protecció dels EPI.  

• Accessoris que es poden utilitzar en els EPI i característiques de les 

peces de recanvi adequades.  

• Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d'ús 

corresponents. 

• Data o termini de caducitat dels EPI o d'alguns dels seus components.  

• Tipus d'embalatge adequat per a transportar els EPI.  
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  Aquest fullet d'informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, 

almenys, en la llengua oficial de l'Estat espanyol, s’ha de trobar a la disposició 

del responsable del seguiment del P.S.H.  

 

8.2.3. Exigències complementàries comunes a diversos tipus o 
classes de EPI  
  

  Quan els EPI duguin sistema d'ajustament, durant el seu ús, en condicions 

normals i una vegada ajustats no podran desajustar-se estalvi per la voluntat de 

l'usuari. Els EPI que cobreixin les parts del cos que hagin de protegir estaran, 

sempre que sigui possible, suficientment ventilats per a evitar la transpiració 

produïda per la seva utilització; en defecte d'això, i si és possible, duran 

dispositius que absorbeixin la suor. 

 

  Els EPI del rostre, ulls o vies respiratòries limitaran el menys possible el camp 

visual i la visió de l'usuari. Els sistemes oculars d'aquests tipus de EPI tindran 

un grau de neutralitat òptica que sigui compatible amb la naturalesa de les 

activitats més o menys minucioses i/o perllongades de l'usuari. 

 

  Els models de EPI destinats als usuaris que estiguin sotmesos a una correcció 

ocular haurien de ser compatibles amb la utilització d'ulleres o lentillas 

correctores. 

 

  Quan les condicions normals d'ús comportin un especial risc que el EPI sigui 

enganxat per un objecte en moviment i s'origini per això un perill per a l'usuari,  

 

l’EPI tindrà un llindar adequat de resistència per sobre del com es trencarà 

algun dels seus elements constitutius per a eliminar el perill. 

 

  Quan duguin sistemes de fixació i extracció, que els mantinguin en la posició 

adequada sobre l'usuari o que permetin portar-los, seran de maneig fàcil i ràpid. 

En el fullet informatiu que lliuri el fabricant, amb els EPI d'intervenció en les 

situacions molt perilloses que es refereix el present Plec, s'inclouran, en  
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particular, dades destinades a l'ús de persones competents, entrenades i 

qualificades per a interpretar-los i fer que l'usuari els apliqui.  

 

  En el fullet figurarà, a més, una descripció del procediment que caldrà aplicar 

per a comprovar sobre l'usuari equipat que el seu EPI està correctament ajustat 

i amatent per a funcionar. Quan el EPI dugui un dispositiu d'alarma que funcioni 

quan no s'arribi al nivell de protecció normal, aquest estarà dissenyat i amatent 

de tal manera que l'usuari pugui percebre'l en les condicions d'ús per a les quals 

el EPI s'hagi comercialitzat. Quan per les dimensions reduïdes d'un EPI (o 

components de EPI) no es pugui inscriure tota o part de la marca necessària, 

haurà d'incloure-la en l'embalatge i en el fullet informatiu del fabricant.  

 

  Els EPI vestimentaris dissenyats per a condicions normals d'ús, que sigui 

necessari senyalitzar individual i visualment la presència de l'usuari, haurien 

d'incloure un o diversos dispositius o mitjos, oportunament situats, que emetin 

una resplendor visible, directe o reflectit, d'intensitat lluminosa i propietats 

fotométricas i colorimétricas adequades. Qualsevol EPI que vagi a protegir a 

l'usuari contra diversos riscos que puguin sorgir simultàniament respondrà als 

requisits bàsics específics de cadascun d'aquests riscos. 

 

8.2.4. Exigències complementàries específiques de riscos a prevenir  
 
Protecció contra cops mecànics  
 

  Els EPI adaptats a aquest tipus de riscos haurien de poder esmorteir els 

efectes d'un cop, evitant, en particular, qualsevol lesió produïda per aixafada o  

 

penetració de la part protegida, almenys fins a un nivell d'energia de xoc per 

sobre del com les dimensions o la massa excessiva del dispositiu amortidor 

impedirien un ús efectiu dels EPI durant el temps que es calculi calgui dur-los.  

 

 

 

116



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 
 
  

  Caigudes de persones 
 

  Les soles del calçat adaptat a la prevenció de relliscades haurien de garantir 

una bona adherència per contacte o per fregament, segons la naturalesa o 

l'estat del sòl. Els EPI destinats per a prevenir les caigudes des d'altures, o els 

seus efectes, duran un dispositiu d'agarri i sustentació del cos i un sistema de 

connexió que pugui unir-se a un punt d'ancoratge segur.  

 

  Seran de tal manera que, en condicions normals d'ús, la desnivelación del cos 

sigui el més petita possible per a evitar qualsevol cop contra un obstacle, i la 

força de frenat sigui tal que no pugui provocar lesions corporals ni l'obertura o 

trencament d'un component dels EPI que pogués provocar la caiguda de 

l'usuari. 

 

  Haurien de, a més, garantir, una vegada produït el frenat, una postura correcta 

de l'usuari que li permeti, arribat el cas, esperar auxili. El fabricant haurà de 

precisar, en particular, en el seu fullet informatiu, tot dada útil referent a:  

 

• Les característiques requerides per al punt d'ancoratge segur, així com la 

"longitud residual mínima" necessària de l'element d'amarri per sota de la 

cintura de l'usuari.  

• La manera adequada de dur el dispositiu d'agarri i sustentació del cos i 

d'unir el seu sistema de connexió a l'instant d'ancoratge segur.  

 

  Vibracions mecàniques 
 

  Els EPI que previnguin els efectes de les vibracions mecàniques haurien 

d'esmorteir adequadament les vibracions nocives per a la part del cos que 

calgui protegir. El valor eficaç de les acceleracions que aquestes vibracions 

transmetin a l'usuari mai haurà de superar els valors limiti recomanats en funció 

del temps d'exposició diari màxim predictible de la part del cos que calgui 

protegir.  
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  Protecció contra la compressió (estàtica) per una banda del cos. Els EPI que 

vagin a protegir una part del cos contra esforços de compressió (estàtica) 

haurien d'esmorteir els seus efectes per a evitar lesions greus o afeccions 

cròniques. 

 

  Protecció contra agressions físiques (fregaments, burxades, corts, 
mossegades)  
 

  Els materials i altres components dels EPI que vagin a protegir tot o part del 

cos contra agressions mecàniques, com fregaments, burxades, corts o 

mossegades, es triaran, dissenyaran i disposaran de tal manera que aquests 

EPI ofereixin una resistència a l'abrasió, a la perforació i al cort adequada a les 

condicions normals d'ús.  

 

  Protecció contra els efectes nocius del soroll  
 

  Els EPI de prevenció contra els efectes nocius del soroll haurien d'atenuar-lo 

perquè els nivells sonors equivalents, percebuts per l'usuari, no superin mai els 

valors límit d'exposició diària prescrits en les disposicions vigents i relatives a la 

protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll 

durant el treball. Tot EPI haurà de dur una etiqueta que indiqui el grau 

d'atenuació acústica i el valor de l'índex de comoditat que proporciona el EPI i, 

en cas de no ser possible, l'etiqueta es col·locarà en el seu embalatge.  

 

  Protecció contra la calor i/o el foc 
 

  Els EPI que vagin a protegir total o parcialment el cos contra els efectes de la 

calor i/o el foc haurien de disposar d'una capacitat d'aïllament tèrmic i d'una 

resistència mecànica adequats a les condicions normals d'ús. Els materials i 

altres components de EPI que puguin entrar en contacte accidental amb una 

flama i els quals entrin en la fabricació d'equips de lluita contra el foc es 

caracteritzaran, a més, per tenir un grau d'inflamabilitat que correspongui al 

tipus de riscos als quals puguin estar sotmesos en les condicions normals d'ús.  
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 No haurien de fondre's per l'acció d'una flama ni contribuir a propagar-la.  

 

  Protecció contra el fred  
 

  Els EPI destinats a preservar dels efectes del fred tot el cos o part d'ell haurien 

de tenir una capacitat d'aïllament tèrmic i una resistència mecànica adaptades a 

les condicions normals d'ús per a les quals s'hagin comercialitzat.  

 

  Els materials constitutius i altres components dels EPI adequats per a la 

protecció contra el fred haurien de caracteritzar-se per un coeficient de 

transmissió de flux tèrmic incident tan baix com ho exigeixin les condicions 

normals d'ús. Els materials i altres components flexibles dels EPI destinats a 

usos en ambients freds haurien de conservar el grau de flexibilitat adequat als 

gestos que hàgin de realitzar-se i a les postures que hagin d'adoptar-se. En les 

condicions normals d'ús: 

 

• El flux transmès a l'usuari a través del seu EPI haurà de ser tal que el 

fred acumulat durant el temps que es dugui l'equip en tots els punts de la 

part del cos que es vol protegir, compreses aquí les extremitats dels dits 

de les mans i els peus, no abast en cap cas el llindar del dolor ni el de 

possibilitat de qualsevol dany per a la salut. 

• Els EPI impediran, en la mesura del possible, que penetrin líquids com, 

per exemple, l'aigua de pluja i no originaran lesions a causa de 

contactes entre la seva capa protectora freda i l'usuari. 

 

  Quan els EPI incloguin un equip de protecció respiratòria, aquest haurà de 

complir, en les condicions normals d'ús, la funció de protecció que li competeix.  

 

  Protecció contra descàrregues elèctriques  
 

  Els EPI que vagin a protegir total o parcialment el cos contra els efectes del 

corrent elèctric tindran un grau d'aïllament adequat als valors de les tensions a 

les quals l'usuari pugui exposar-se en les condicions més desfavorables  
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predictibles. Per a això, els materials i altres components d'aquests tipus de EPI 

es triaran i disposaran de tal manera que el corrent de fugida, amidada a través 

de la coberta protectora en condicions de prova en les quals s'utilitzin tensions 

similars a les quals puguin donar-se "in situ". sigui el més baixa possible i 

sempre inferior a un valor convencional màxim admissible en correlació amb el 

llindar de tolerància.  

 

  Els tipus de EPI que vagin a utilitzar-se exclusivament en treballs o maniobres 

en instal·lacions amb tensió elèctrica, o que puguin arribar a estar sota tensió, 

duran, igual que en la seva cobertura protectora, una marca que indiqui, 

especialment, el tipus de protecció i/o la tensió d'utilització corresponent, el 

nombre de sèrie i la data de fabricació; els EPI duran, a més, en la part externa 

de la cobertura protectora, un espai reservat al posterior marcat de la data de 

posada en servei i les dates de les proves o controls que calgui portar a terme 

periòdicament. 

 

  Protecció contra les radiacions  
 
  Radiacions no ionizants: Els EPI que vagin a protegir els ulls contra els 

efectes aguts o crònics de les fonts de radiacions no ionizants haurien 

d'absorbir o reflectir la major part de l'energia radiada en longituds d'ona 

nocives, sense alterar, per això, excessivament la transmissió de la part no 

nociva de l'espectre visible, la percepció dels contrastos i la distinció dels colors, 

quan ho exigeixin les condicions normals d'ús. 

 

  Per a això, els protectors oculars estaran dissenyats i fabricats per a poder 

disposar, en particular, d'un factor espectral de transmissió en cada ona nociva 

tal, que la qual la densitat d'il·luminació energètica de la radiació que pugui 

arribar a l'ull de l'usuari a través del filtre sigui el més baixa possible i no superi 

mai el valor límit d'exposició màxima admissible. A més, els protectors oculars 

no es deterioraran ni perdran les seves propietats a l'estar sotmesos a l'efecte 

de la radiació emesa en les condicions normals d'ús i cada exemplar que es  
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comercialitzi tindrà un nombre de grau de protecció al que correspondrà la  

corba de la distribució espectral del seu factor de transmissió. 

 

  Els oculars adequats a fonts de radiació del mateix tipus estaran classificats 

per nombres de graus de protecció ordenats de menor a major i el fabricant 

presentarà en el seu fullet informatiu, en particular, les corbes de transmissió 

per les quals es pugui triar el EPI més adequat, tenint en compte els factors 

inherents a les condicions efectives d'ús, com la distància en relació amb la font 

i la distribució espectral de l'energia radiada a aquesta distància. Cada exemplar 

ocular filtrant durà inscrit pel fabricant el nombre de grau de protecció.  

 

  Radiacions ionizants: Els materials constitutius i altres components dels EPI 

destinats a protegir tot o part del cos contra la pols, gas, líquids radioactius o les 

seves barreges, es triaran, dissenyaran i disposaran de tal manera que els 

equips impedeixin eficaçment la penetració de contaminants en condicions 

normals d'ús. L'aïllament exigit es podrà obtenir impermeabilitzant la cobertura 

protectora i/o amb qualsevol altre mitjà adequat, com, per exemple, els sistemes 

de ventilació i de pressurització que impedeixin la retrodifusión d'aquests 

contaminants, depenent de la naturalesa o de l'estat dels contaminants. 

 

  Quan hagi mesures de descontaminació que siguin aplicables als EPI, aquests 

haurien de poder ser objecte de les mateixes, sense que això impedeixi que 

puguin tornar a utilitzar-se durant tot el temps de durada que es calculi per a 

aquest tipus d'equips. Els materials constitutius i altres components d'aquests 

tipus de EPI es triaran i disposaran de tal manera que el nivell de protecció de 

l'usuari sigui tan alt com ho exigeixin les condicions normals d'ús sense que 

obstaculitzin els gestos, postures o desplaçaments d'aquest últim fins a tal punt 

que hagi d'augmentar el temps d'exposició. Els EPI duran una marca de 

senyalització que indiqui l'índole i l'espessor del material o materials, 

constitutius i apropiats en condicions normals d'ús.  
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  Protecció contra substàncies perilloses i agents infecciosos 
 

  Els EPI que vagin a protegir les vies respiratòries haurien de permetre que 

l'usuari disposi d'aire respirable quan estigui exposat a una atmosfera 

contaminada i/o la concentració de la qual d'oxigen sigui insuficient. L'aire 

respirable que proporcioni aquest EPI a l'usuari s'obtindrà pels mitjans 

adequats, per exemple, filtrant l'aire contaminat a través del dispositiu o mitjà 

protector o canalitzant l'aporti procedent d'una font no contaminada. 

 

  Els materials constitutius i altres components d'aquests tipus de EPI es triaran, 

dissenyaran i disposaran de tal manera que es garanteixin la funció i la higiene 

respiratòria de l'usuari de forma adequada durant el temps que es dugui posat 

en les condicions normals d'ocupació. El grau d'estanqueïtat de la peça facial, 

les pèrdues de càrrega en la inspiració i, en els aparells filtrants, la capacitat 

depurativa seran tals que, en una atmosfera contaminada, la penetració dels 

contaminants sigui prou feble com per a no danyar la salut o la higiene de 

l'usuari. 

 

  Els EPI duran la marca d'identificació del fabricant i el detall de les 

característiques pròpies de cada tipus d'equip que amb les instruccions 

d'utilització permetin a un usuari entrenat i qualificat utilitzar-los de manera 

adequada. En el cas dels aparells filtrants, es disposarà de fullet informatiu que 

s'indiqui la data limiti d'emmagatzematge del filtre nou i les condicions de 

conservació en el seu embalatge original.  

 

  Els EPI la missió dels quals sigui evitar els contactes superficials de tot o part 

del cos amb substàncies perilloses i agents infecciosos impediran la penetració 

o difusió d'aquestes substàncies a través de la cobertura protectora, en les 

condicions normals d'ús per a les quals aquests EPI s'hagin comercialitzat. A 

aquest efecte, els materials constitutius i altres components d'aquests tipus de 

EPI es triaran, dissenyaran i disposaran de tal manera que, sempre que sigui 

possible, garanteixin una estanqueïtat total que permeti, si és necessari, un ús 

quotidià que eventualment pugui perllongar-se o, en defecte d'això, una  
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estanqueïtat limitada que exigeixi que es restringeixi el temps que calgui dur-lo 

lloc.  

 

  Quan, per la seva naturalesa i per les condicions normals d'aplicació, algunes 

substàncies perilloses o agents infecciosos tinguin un alt poder de penetració 

que impliqui que els EPI adequats disposin d'un període de temps de protecció 

limitat, aquests haurien de ser sotmesos a proves convencionals que permetin 

classificar-los d'acord amb la seva eficàcia. Els EPI considerats conformes a les 

especificacions de prova duran una marca en la qual s'indiqui, en particular, els 

noms o, en defecte d'això, els codis de les substàncies utilitzades en les proves 

i el temps de protecció convencional corresponent. A més, s'esmentarà en el 

seu fullet informatiu el significat dels codis, si fos necesari, la descripció 

detallada de les proves convencionals i qualsevol dada que serveixi per a 

determinar el temps màxim admissible d'utilització en les diferents condicions 

previsibles d'ús.  

 

9. DE LES SENYALITZACIONS 
 

9.1. NORMES GENERALS 
 

  L'empresari haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat a l'efecte 

de cridar l'atenció de forma ràpida i intel·ligible sobre objectes i situacions 

susceptibles de provocar perills determinats, així com per a indicar 

l'emplaçament de dispositius i equips que tinguin importància des del punt de 

vista de seguretat. La posada en pràctica del sistema de senyalització no 

dispensarà, en cap cas, de l'adopció pel contractista dels mitjans de protecció 

indicats en el present Estudi. S'haurà d'informar a tots els treballadors, de 

manera que tinguin coneixement del sistema de senyalització establert.  

 

  En el sistema de senyalització s'adoptaran les exigències reglamentàries per al 

cas segons la legislació vigent i mai atenent a criteris capritxosos. Aquells 

elements que no s'ajustin a tals exigències normatives no podran ser utilitzats 

en l'obra. Aquells senyals que no compleixin amb les disposicions vigents sobre  
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senyalització dels llocs de treball no podran ser utilitzades en l'obra. El material 

constitutiu dels senyals: pannells, cons de balisament, rètols, etc., serà capaç 

de resistir tant les inclemències del temps com les condicions adverses de 

l'obra.  

 

  La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es 

mantingui en tot moment estable. El Pla de Seguretat desenvoluparà els 

sistemes de fixació segons els materials previstos a utilitzar, quedant reflectit tot 

el sistema de senyalització a adoptar. 

 

9.2. SENYALITZACIÓ DE LES VIES DE CIRCULACIÓ  
 

  Les vies de circulació, en el recinte de l'obra, per on transcorrin màquines i 

vehicles haurien d'estar senyalitzades d'acord amb l'establert per la vigent 

normativa sobre circulació en carretera.  

 

9.3. PERSONAL AUXILIAR DELS MAQUINISTES PER A LABORS DE 
SENYALITZACIÓ 
 

  Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els quals existeixin 

zones que quedin fora del seu camp de visió i per ells hàgin de passar persones 

o altres vehicles, s'emprarà a una o diverses persones per a efectuar senyals 

adequats, de manera que s'evitin danys als altres. Tant maquinistes com 

personal auxiliar per a senyalització de les maniobres seran instruïts i haurien 

de conèixer el sistema de senyals prèviament establert i normalitzat.  
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9.4. IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL  
 

  En les zones de treball que manquin d'il·luminació natural, aquesta sigui 

insuficient o es projectin ombres que dificultin les operacions laborals o la 

circulació, s'emprarà il·luminació artificial. Les intensitats mínimes d'il·luminació 

per als diferents treballs, seran:  

 

• Patis, galeries i llocs de passada: 20 lux. 

• Zones de càrrega i descàrrega: 50 lux. 

• Magatzems, dipòsits, vestuaris i condícies: 100 lux. 

• Treballs amb màquines: 200 lux. 

• Zones d'oficines: 300 a 500 lux. 

 

10. DELS CRITERIS DE MESURAMENT I VALORACIÓ 
 

10.1. CRITERIS GENERALS 
 

  Els criteris de mesurament i valoració a seguir en obra seran els marcats en 

els preus descomposts d'aquest Estudi o, en segon lloc, en el present Plec, 

atenent-se, en defecte d'això, a l'establert referent a això per la Fundació 

Codificació i Banc de Preus de la Construcció en la publicació vigent en el 

moment de redactar aquest Estudi. 

 

  La formació bàsica en funció de la categoria professional del treballador haurà 

de ser aportada per aquest; per tant, no es considerarà com cost de Seguretat. 

Com "roba de treball", inclosa en el cost horari de mà d'obra, es consideraran el 

mico tradicional, jaqueta, pantalons i l'estipulada en el conveni col·lectiu en 

vigor.  

 

  Els elements o mitjos que siguin necessaris per a la correcta execució d'unitats 

d'obra, que compleixin alhora funcions de seguretat, així com els precisos per 

als treballs posteriors de reparació, conservació, entreteniment i manteniment  
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de l'obra objecte del projecte d'execució es consideraran inclosos en els preus 

descomposts de les diferents unitats d'obra d'aquest projecte.  

 

  Les màquines, equips, instal·lacions i mitjans auxiliars hauran de ser aptes per 

a complir la seva funció i hauran de complir les normes de seguretat 

obligatòries, pel que el cost de seguretat dels mateixos es considerarà inclòs en 

els seus preus elementals o auxiliars. 

 

  Les proteccions de les instal·lacions elèctriques provisionals d'obra, preses de 

terra, diferencials, magnetotérmicos, etc., es consideraran incloses en el 

concepte "instal·lacions i construccions provisionals" de costos indirectes. 

 

  Les pòlisses d'assegurances, es consideraran despeses generals i la seva 

exigència estarà supeditada al que fixin les estipulacions contractuals. El 

personal directiu o facultatiu amb missions generals de seguretat en l'empresa 

es considerarà inclòs en despeses generals d'empresa. Les despeses d'estudi i 

planificació prèvia realitzats per l'empresa es consideraran despeses generals i 

inclosos en el percentatge corresponent.  

 

10.2. PREUS ELEMENTALS  
 

10.2.1. Preus a peu d'obra. Conceptes integrants  
 

  Els preus elementals que figuren en el present Estudi de Seguretat i Salut 

estan referits a elements posats a peu d'obra, és a dir descarregats i apilats o 

emmagatzemats en obra, pel que, a més del cost d'adquisició, comprenen els 

costos relatius a la mà d'obra que intervé en la seva descàrrega i apilat o 

magatzematge. Es consideren també incloses en elles les pèrdues produïdes 

per tots els conceptes en totes les operacions i manipulacions precises fins a 

situar el material en el lloc d'apilament o recepció en obra. 
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  En els costos d'adquisició dels elements elaborats es consideraran incloses 

totes les despeses produïdes en la seva elaboració i, entre tots ells, la mà 

d'obra necessària per a la confecció de l'element. També s'inclouen en aquest 

concepte la mà d'obra requerida per a repassar o ajustar en obra les diferents 

parts o peces de l'element, si escau, i la relativa a realitzar croquis i presa de 

dades. 

 

  En els preus d'aquells materials que intervenen en la composició, així com en 

els d'aquells elements que vénen exigits per normes d'obligat compliment, es 

considerarà inclosa la part proporcional dels costos d'execució dels assajos i 

proves preceptives. El desmuntatge i transport dels elements que integren les 

proteccions col·lectives i senyalitzacions es consideraran inclosos en els seus 

preus elementals. 

 
10.2.2. Definició de qualitat  

 

  Els preus elementals del present Estudi de Seguretat i Salut estan determinats 

i definits per les seves qualitats i característiques tècniques, completades amb 

les especificacions que figuren en els epígrafs dels preus descompostos.  

 

  Per tant, es consideraran vàlids per a qualsevol dels productes o marques 

comercials que compleixin amb tals qualitats i amb les condicions establertes en 

aquest Plec. L'empresari està obligat a recaptar dels subministradors que 

compleixin aquests requisits, qualsevol que sigui la seva procedència, que li 

proveeixin d'aquests preus. 

 

  Encara que no figuri expressament indicat en la descripció dels preus, per a 

aquells elements subjectes a normes o instruccions d'obligat compliment 

promulgades per l'Administració i que versin sobre condicions i/o 

homologacions que han de reunir, el preu dels mateixos implicarà l'adequació a 

aquestes exigències, sense perjudici de les quals independentment s'estableixin 

en el present Estudi.  
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  Els preus de les proteccions personals estan referits a elements homologats, 

segons la normativa obligatòria vigent, excepte especificació en contrari.  

 

10.2.3. Preus elementals instrumentals  
 

  El preu elemental “material complementari o peces especials" es referirà a 

materials i elements accessoris que complementen la unitat. El denominat "petit 

material" agruparà aquells materials que intervenen en quantitats de poca 

importància.  

 

  El preu elemental denominat "treballs complementaris" recollirà les següents 

activitats relacionades amb les unitats de la Seguretat i Salut: 

 

• Desmuntatge, apilat, càrrega i transport a magatzem d'aquells elements 

que són susceptibles de tornar a ser utilitzats. 

• Enderrocament i transport a abocador dels elements no aprofitables. 

• Connexions i escomeses d'instal·lacions provisionals.  

• Col·locació i muntatge de amoblaments de locals de serveis. 

• Qualsevol altra activitat anàloga a les ressenyades i considerada com 

accessòria de la unitat que es tracti.  

 

10.3. PREUS AUXILIARS 
 

  Tots els preus auxiliars de materials estaran referits a costos d'elaboració o 

confecció de la unitat que es tracti, independentment dels procediments seguits 

per a això. Són, per tant, aplicables qualsevol que sigui la tecnologia utilitzada i 

s'elaborin en obra o fora d'ella.  

 

  En els preus auxiliars d'aquelles unitats que siguin exigides per normes 

d'obligat compliment, es considerarà inclosa la part proporcional dels costos 

d'execució dels assajos, anàlisis i proves preceptives.  
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10.4. PREUS DESCOMPOSTS 
 

10.4.1. Definició i descripció  
 

  El preu descompost d'execució material condicionarà l'execució o disposició 

de la unitat que es tracti, d'acord amb la definició i descripció de l'epígraf 

corresponent, completada sempre amb les especificacions i estipulacions 

fixades en els altres documents del present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

  Seran, a més dels expressats en l'epígraf del preu, els fixats en la resta dels 

documents d'aquest Estudi, atenent a l'ordre de prelació establert en el present 

Plec. Les unitats que es refereixen els preus descomposts d'aquest Estudi de 

Seguretat i Salut estan definides per les qualitats i característiques tècniques 

especificades en els epígrafs corresponents, completades amb les fixades en la 

resta dels documents de l'Estudi. Seran considerats, per tant, vàlids els preus 

per a qualsevol sistema, procediment o producte del mercat que s'ajusti a tals 

especificacions. 

 

10.4.2. Referències a normes 
 

  Les referències a normes, instruccions, reglaments o altres disposicions 

impliquen que el preu de la unitat que es tracti haurà d'executar-se segons el  

mencionat en les mateixes, complint totes les seves exigències, tant pel que fa 

a procés d'execució com a condicions requerides per als materials i altres 

elements components de la unitat. 

  

  En cas de contradicció entre qualsevol especificació de l'epígraf que defineix la 

unitat i les normes que es faci referència, prevaldrà la qual demandi majors 

exigències. Haurà d'entendre's, en qualsevol cas, que les normes o instruccions 

al·ludides completen o complementen la definició de l'epígraf, igual que la resta 

dels documents de l'Estudi.  
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  Quan es faci referència expressa, de manera genèrica, a una norma, sense 

indicar l'apartat concret de la mateixa, haurà de considerar-se que la unitat 

haurà de ser executada d'acord amb la part d'aquesta norma que li sigui 

d'aplicació o que s'assembli a ella. 

 

  Quan es tracti d'unitats que vinguin obligades a complir determinats requisits 

normatius per disposicions legals vigents i s'haguessin omès en els epígrafs 

dels seus preus corresponents les referències a aquestes normes o figuressin 

unes altres ja derogades o que no siguin d'aplicació a les unitats que es tracti, 

es considerarà sempre que el preu pressuposa l'adequació a tals disposicions 

en vigor.  

 

10.4.3. Inclusions 
 

  Tots els treballs, mitjos, materials i elements que siguin necessaris per a la 

correcta execució i acabat de qualsevol unitat es consideraran inclosos en el 

preu de la unitat, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició 

o descripció dels preus.  

 

  Tots les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels 

quals corresponen a costos indirectes es consideraran sempre inclosos en els 

preus de les unitats. En el preu de cada unitat es consideraran inclosos, encara 

que no figurin especificats, totes les despeses necessàries per al seu ús  

i utilització.  

 

  En els epígrafs que s'empri l'expressió "desmuntat", aquesta ha d'interpretar-

se com una activitat que inclou el possible aprofitament del material per part de 

l'empresari.  

 

  Els preus confeccionats sobre la base del termini d'execució de les obres i/o el 

seu nombre òptim d'utilitzacions es consideraran vàlids per a qualsevol supòsit 

d'aprofitament (lloguer o amortització).  
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10.4.4. Costos d'execució material 
 

  L'import d'execució material de cada unitat de Seguretat i Salut és igual a la 

suma dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució o 

disposició en obra.  

 

  Es consideraran costos directes tots aquelles despeses d'execució relatius als 

materials, elements, mà d'obra, maquinària i mitjos i instal·lacions que 

intervinguin directament en l'execució o posada a la disposició de l'obra d'unitats 

concretes i siguin directament imputables a les mateixes. 

 

  Es consideraran costos indirectes tots aquelles despeses d'execució que no 

siguin directament imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a part de 

l'obra i que resultin de difícil imputació o assignació a determinades unitats.  

 

  El percentatge xifrat per als costos indirectes a carregar sobre els costos 

directes de cada unitat serà únic i igual per a tots ells, es tracti d'unitats d'obra o 

d'unitats de seguretat i salut, i inclourà per a ambdós els mateixos conceptes.  

 

10.5. CRITERIS DE MESURAMENT  
 

10.5.1. Formes d'amidar  
 

  La forma de mesurament a seguir per a cadascuna de les unitats de seguretat 

i salut serà l'especificada en l'epígraf que defineix cada preu descompost.  
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10.5.2. Ordre de prelació 
  

  L'ordre de prelació a seguir per al mesurament de les unitats de Seguretat i 

Salut serà el següent: 

 

1. Criteri fixat en l'epígraf que defineix cada preu descompost. 

2. Criteris establerts en aquest Plec de Condicions. 

3. Criteris marcats per la Fundació Codificació i Banc de Preus de la 

Construcció en la publicació vigent sobre la matèria en el moment de 

redactar el present Estudi. 

 

  En cas de dubtes o discrepàncies interpretatives sobre els criteris establerts, li 

correspondrà al responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut 

prendre les decisions que estimi referent a això. 

 

C. CONDICIONS D'ÍNDOLE ECONÒMICA  
 

1. PLA DE SEGURETAT I SALUT  
 
  En el Pla de Seguretat i Salut s'haurien de recollir totes les necessitats 

derivades del compliment de les disposicions obligatòries vigents en matèria de 

Seguretat i Salut per a les obres objecte del projecte d'execució i les derivades 

del compliment de les prescripcions recollides en el present Estudi, siguin o no 

suficients les previsions econòmiques contemplades en el mateix.  

 

  Encara que no s'haguessin previst en aquest Estudi de Seguretat i Salut totes 

les mesures i elements necessaris per a complir l'estipulat referent a això per la 

normativa vigent sobre la matèria i per les normes de bona construcció per a 

l'obra que es refereix el projecte d'execució, l'empresari vindrà obligat a recollir 

en el Pla de Seguretat i Salut quant calgui a tal fi, sense que tingui dret a 

percebre major import que el fixat en el pressupost del present Estudi, afectat, si 

escau, de la baixa d'adjudicació. 
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  Els mesuraments, qualitats i valoracions recollides en aquest Estudi podran 

ser modificades o substituïdes per alternatives proposades per l'empresari en el 

Pla de Seguretat i Salut, sempre que això no suposi variació de l'import total 

previst a la baixa i que siguin autoritzades pel coordinador de Seguretat i Salut.  

 
2. CERTIFICACIONS  

 

  Tret que les normes vigents sobre la matèria, Plec de Clàusules 

Administratives Particulars o estipulacions fixades en el contracte de les obres 

disposin altra cosa, l'abonament de les unitats de seguretat i salut s'efectuarà 

de qualsevol de les dues formes següents: 

 

• De forma percentual sobre l'import de l'obra executada en el període que 

se certifiqui. El percentatge a aplicar serà, el qual resulti de dividir 

l'import del pressupost vigent d'execució material de les unitats de 

seguretat i salut entre l'import del pressupost d'execució material de les 

unitats d'obra, també vigent a cada moment, multiplicat per cent.  

• Mitjançant certificacions pel sistema del servei o del servei total prestat 

per la unitat de seguretat i salut corresponent. És a dir, cada partida de 

seguretat i salut s'abonarà quan hagi complert totalment la seva funció o 

servei a l'obra en el seu conjunt, o a la part d'aquesta per a la qual es 

requereix, segons es tracti. 

 

  Per a efectuar l'abonament de la forma indicada, s'aplicaran els imports de les 

partides que procedeixin, reflectits en el Pla de Seguretat i Salut, que hauran de 

ser coincidents amb els de les partides de l'Estudi de Seguretat i Salut, 

equivalents a les mateixes.  

 

  Perquè sigui procedent l'abonament, mitjançant qualsevol de les formes 

anteriorment ressenyades, es requerirà amb caràcter previ que hagin estat 

executades i amatents en obra, d'acord amb les previsions establertes en 

l'Estudi de Seguretat i Salut, amb les fixades en el Pla o amb les exigides per la  
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normativa vigent, les mesures de seguretat i salut que corresponguin al període 

a certificar. 

 

  La facultat sobre la procedència dels abonaments que es tracti de justificar 

correspon al Coordinador de Seguretat i Salut.  

 

  Per a l'abonament de les partides corresponents a formació especifica dels 

treballadors en matèria de Seguretat i Salut, reconeixements mèdics i 

seguiment i control intern en obra, serà requisit imprescindible la prèvia 

justificació a l'esmentat Coordinador de Seguretat i Salut que s'han complert les 

previsions establertes referent a això en aquest Pla, per al que serà preceptiu 

que l'empresari aporti l'acreditació documental corresponent, segons s'establix 

en altres apartats d'aquest Plec. 

 

3. MODIFICACIONS  
 

  Quan durant el curs de les obres es modifiqués el projecte d'execució aprovat 

i, com a conseqüència d'això fos necessari alterar el Pla aprovat, l'import 

econòmic del nou Pla, que podrà variar o ser coincident amb l'inicial, es dividirà 

entre la suma del pressupost d'execució material primitiu de les unitats d'obra i 

el qual originin, si escau, les modificacions d'aquestes, multiplicant per cent el 

quocient resultant, per a obtenir el percentatge a aplicar per a efectuar 

l'abonament de les partides de Seguretat i Salut, d'acord amb el criteri establert 

amb anterioritat en aquest Plec. 

 

  Aquest percentatge serà el qual s'apliqui a origen a la totalitat del pressupost 

d'execució material de les unitats d'obra en les certificacions successives, 

deduint-se l'anteriorment certificat.  

 

  En el cas que fos necessari confeccionar nous preus o preus contradictoris 

d'unitats de seguretat i salut durant el curs de l'obra, tret que les disposicions 

contractuals disposin altra cosa, s'atendrà als criteris de valoració marcats en 

l'Estudi, seguint-se la mateixa estructura adoptada en el Pressupost.  
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4. LIQUIDACIÓ 
 
  Tret que les estipulacions contractuals disposin el contrari, no procedirà recollir 

en la liquidació de les obres variacions de les unitats de Seguretat i Salut sobre 

les contemplades en el Pla de Seguretat i Salut vigent en el moment de la 

recepció provisional de les obres. 

 

4.1. VALORACIÓ D'UNITATS INCOMPLETES 
 

  Sense perjudici del disposat a aquest efecte per les bases contractuals que 

regeixin per a l'obra, en cas de ser pertinent, per resolució de contracte, valorar 

unitats incompletes de seguretat i salut, s'atendrà a les descomposicions 

establertes en el pressupost de l'Estudi per a cada preu descompost, sempre 

que es compleixin les condicions i requisits necessaris per a l'abonament 

establerts en el present Plec. 


