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1.   INTRODUCCIÓ. 

La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors en les indústries extractives, 
està actualment regulada pel Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat 
Minera, aprovat pel Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril.  

Com a complement, en desenvolupament de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció  de  Riscos  Laborals,  s'aproven   el  Reial Decret 150/1996, de 2 de febrer, 
i el Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, que regulen l'activitat junt amb les 
disposicions contingudes en l'Estatut del Miner. L’article 3.2 del Reial  Decret 
1389/1997,  i  l'apartat   2.1.ª  b de l'annex del Reial Decret 150/1996, estableixen 
l'obligatorietat per part de l'empresari d'elaborar i mantindre al dia un “Document sobre 
Seguretat i Salut” que reculli els requisits pertinents previstos en la normativa vigent. 

La publicació de l’Ordre ITC/101/2006, de 23 de gener, on s’aprova la ITC MIE S.M. 
02.1.01 2006-01-23 del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera:  
Document  sobre  seguretat  i  salut, especifica l’estructura i el contingut que haurà de 
tenir aquest document.  
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2.   OBJECTE. 
 
2.1    Àmbit d'aplicació i variacions respecte del document 
anterior. 

El present Document de Seguretat i Salut té com a principals objectius determinar el  
procés  d'elaboració,  implantació  i forma d'aplicació de la planificació de l'acció 
preventiva en l'empresa, a més de referir com s'ha integrat la prevenció de riscos 
laborals en el seu sistema de gestió. D’aquesta forma es pretén millorar la seguretat i 
salut de tots els treballadors així com reduir la siniestralitat laboral i els danys materials. 

Aquest serà vigent a partir del moment en que es  produeixi la seva aprovació  per  
l’Autoritat minera competent. El seu compliment afectarà al personal contractat per 
l’empresa, a les empreses subcontrades per la mateixa, o als clients que hi puguin 
accedir. 

El contingut i l'estructura s'han adaptat al que estableix l'apartat 3 de la vigent ITC MIE 
S.M. 02.1.01 2006-01-23 del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat 
Minera. 

Aquest Document inicial sobre seguretat i salut s'entregarà a l’hora que es  presenta  el  
projecte  a  què  es refereix l'article 8 del Reglament General de Normes Bàsiques de 
Seguretat Minera  i  serà  independent  del mateix. 

El present Document podrà actualitzar-se en el moment en què les diverses fases 
d'explotació ho vagin requerint com a conseqüència de variacions o incidències que 
puguin produir-se i siguin de difícil previsió, i serà revisat com a mínim un cop a l’any. 

Totes les variacions i/o ampliacions del present Document, un cop definit el risc generat 
i efectuada la seva quantificació econòmica, es sotmetran a l'aprovació de la Direcció 
de l’empresa, i es consultarà als representants dels treballadors, (d'acord amb el que 
preveu el capítol V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en el capítol IV de 
l'Estatut del Miner) incorporant-se a continuació al Plà de Seguretat com a annexes. 
Les modificacions realitzades hauran de presentar-se a l'Autoritat minera competent, 
juntament amb el Pla de Labors, com a mínim cada any. 

El document estarà a disposició de les autoritats laboral i sanitària, així com dels 
delegats de prevenció i/o els representants dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut. 
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3. DADES GENERALS DE L'ACTIVITAT EXTRACTIVA. 

3.1  Identificació de l'empresa. 

Àrids del Bages és una empresa que es dedica, a l'extracció de materials canterables a 
cel obert.  
 
Actualment ha solicitat una concessió minera en el terme municipal de Sallent (Bages), 
amb una extensió total de 28 hectàrees de les quals seran aprofitades 25. Els materials 
que s'extrauran estan dividits en dues parts: 
 
- 60 % únicament de material calcari. 
- 40 % on es troben dos capes, una de graves i l'altre de material calcari. 
 
Les instal.lacions de oficina, magatzem / taller, vestidors i sanitaris es troben a uns 3 
km. aproximadament de la primera fase d'explotació.  
 
S'accedeix a les instal·lacions des de la carretera de Balsareny a Avinyó, BP-4313, en 
el punt quilomètric 42'2 direcció a Avinyó. Just després de creuar el pont que hi ha 
soobre el riu Llobregat, s'agafa una pista a mà dreta i es segueix per la mateixa (camí 
de l'Alou) durant uns 1'5 km, en què es trencarà a mà esquerra per una pista d'uns 100 
metres fins a arribar a les instal·lacions. 
 
S'adjunta plànol 1/50.000 de situació en la secció de plànols. 
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3.2  Identificació del centre de treball. 

 

 
 
 

Nom de la Explotació : Cantera se Serrasanç 

Terme Municipal de 
la Explotació : Sallent Lloc : Paratge de Serrasanç 

Població : Sallent C.P.: 08650 

Telèfon / Fax / e-mail : 938 731 221 938 731 221 aridsbages@terra.es 

Recurs/ os explotats : Materials al·luvials 

Titular/Explotador : Llucià Cantó i Organyà  

Responsable del 
Centre: Jesús Abarca Lazo 

Domicili : Paratge de Serrassanç 

Nº de treballadors fixes 
: 5   

Nº de treballadors 
contractats :    

 Nº <6 6<t<30 30<t<49 50<t<100 101<t<500 501<t<1000

Nº de treballadors : 5       

Tècnic de Seguretat : 1       

Nº delegats de 
personal :   1     

Nº delegats de 
prevenció:  no 1 1 2 3 4 

Comité de seguretat i 
salut:  no no no si si si 

Treballador designat: 2 - - - - - - 

Servei de prevenció: si si si si si si si 

Mútua d’accidents: Mútual Cyclops 

Direcció de la Mútua: C/ Barcelona nº 8 

Telèfon / Fax Mútua: 938 732 036 / 938 732 036 
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3.3  Identificació dels treballadors, qualificació i tipus de 
contracte laboral. 

- L'empresa compta amb actualment amb 5 treballadors. Aquests poden ocupar 
més d'un lloc de treball sent el situat en primer lloc l'habitual: 

- Director Facultatiu. 

- Artiller / Perforista. 

- Maquinista (giratòria / buldòcer / carregadora) / op. planta / op. manteniment. 

- Maquinista (carregadora / buldòcer / giratòria) / op. planta / op. manteniment. 

- Op. planta / op. manteniment / Maquinista (carregadora / buldòcer / giratòria).  

La qualificació mínima amb la que s'han realitzat els contractes es la de oficial de 
2ª, la qual cosa indica que es tracta de personal amb experiència. De fet, és 
important comptar amb personal d'aquestes caràcterístiques ja que el sector de 
l'empresa està classificat com de risc especial. 

Els contractes expedits son d'obra i servei (per un temps no inferior a 6 anys que 
duraran les labors extractives). 

 

3.4  Identificació de les contrates, i els seus treballadors. 

Les subcontractes directes seran: 

-  Personal de neteja d'instal·lacions. 

-  Personal de manteniment especialitzat. 

-  Transport d'arids en banyeres ( habitualment contractat pel client). 

-  Subministre d'explosius a peu de tall. 

- Tècnics de prevenció del S.P.A. concertat per les especialitats de Higiene i 
medicina en el treball (cursos de primers auxilis) 
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3.5  Descripció de les activitats i identificació dels 
processos. 

L'activitat es desenvolupa en una cantera de materials al·luvials, recurs de la secció A, 
en el paratge de “ Serrasanç” del terme municipal de Sallent (Bages). Els treballs 
d'explotació de la cantera “Serrasanç” es realitzaren dins del marc legal constituït per la 
Llei de Mines (22/1973 del 21 de juliol) i pel Reglament General  per al Règim de la 
mineria (R.D.2857/1978 del 25 d'agost). Així mateix, totes les activitats que s'efectuïin 
en la cantera, estaran sotmeses al compliment de les disposicions contingudes en el 
Reglament de Policia Minera (R.D. Del 23 d'agost de 1934) i del Reglament General de 
Normes Bàsiques de Seguretat Minera (R.D. 863/1985 del 2 d'abril ) i les instruccions 
tècniques complementàries que desenvolupen aquelles últimes normes. 
 
L'activitat es desenvolupa en les següents fases: 
 
- Decapatge de terra vegetal i acopi. 

- Arranc per mitjans mecànics (direrctament amb la giratòria) de les graves en les 
zones on existeixen com a primera capa de materials. 

- Arranc mitjançant perforació i voladura de la capa calcàrea (la potència màxima que 
s'espera és de 12 metres d'alçada): 

-  Perforació dels barrens. 
- Càrrega de dels explosius (es faran servir explosius plàstics en cartutxos, anfo, 
detonadors no elèctrics primadets). 
-  Dispar de la pega. 

- Desenrunament, o retirada de material volat mitjançant la carregadora. En aquest 
procés intervé la giratòria amb el martell trencador per reduir els blocs que surtin de 
gran tamany. 

-  Transformació del material: 

-  Suministre de material a la planta de tractament (zona tremuja) amb la 
giratòria. 
-  Procés de matxuqueig. Transforma el material en una primera granulometria 
grossa. 
-  Procés de cribat. Elimina el material petit i els fins. 
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- Procés de trituració en el molí d'impactes, on s'acava el procés industrial 
arrivant a la granulometria desitjada. 
- Cada un d'aquests processos, compta amb una cinta transportadora que 
s'encarrega d'acopiar el material de forma provisional. 
- Acopi definitiu de material abans de la venda amb la carregadora.  

- Suministre al client carregant les banyeres amb la pala carregadora. 

- Restauració de la cantera, convertint-la en campls de conreu. 

 
En les instal·lacions de l'empresa es rep la matèria primera extreta en la pedrera de 
granit de la zona, explotada per una altra empresa del grup per mitjà del mètode de 
perforació i voladura. 
 
Els torn de treball correspon al parit en horari de 8 a 13 i de 15 a 18.  

S'adjunta plànol en que estan indicades les diferents fases d'explotació i restauració de 
la cantera. 
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4. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ. 

4.1 Política preventiva. 

La millora de les condicions de treball i la protecció de la salut de tots els treballadors 
de l'empresa, és  per la  direcció  un objectiu de caràcter prioritari i estratègic. 

Com a punt de partida del sistema de gestió preventiu, s'opta per determinar una 
política de prevenció de riscos laborals que reculli els punts fonamentals del mateix, 
resumint de forma clara i concisa el nivell de compromís de l'empresa i les directrius 
que esta fixarà per a aconseguir un alt nivell de seguretat. 

La política representa el compromís de l'organització assumit pel seu més alt estament 
executiu, enfront del col·lectiu dels seus treballadors i la societat,  sobre   les  directrius 
orientades a la conservació y el desenvolupament dels recursos físics i humans, així 
com a la reducció dels danys a la salut i als béns.  

La política de l'empresa es farà publica davant de tots els treballadors i evolucionarà 
amb el temps, adaptant-se quan sigui necessari per a millorar la prevenció de riscos 
laborals de l'empresa i els seus treballadors. El text és el que seguix a continuació. 
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POLÍTICA PREVENTIVA - EXPLOTACIONS D’ÀRIDS DEL BAGES 

La millora de la condicions de treball i la protecció de la salut de tots els treballadors, 
constitueix un objectiu bàsic per aquesta empresa  i  assumit  per la seva Direcció com 
una responsabilitat directa i prioritària respecte a totes les altres consideracions de 
l'activitat laboral. 

La seguretat i salut passen a formar part dels criteris de gestió de l'empresa, valorant-
se els seus resultats amb la mateixa importància que altres i integrant els seus 
objectius en totes les accions i decisions. 

Les obligacions en matèria de seguretat i salut són inseparables de tota activitat  
laboral i engloba a tot el personal de l'empresa. Cada treballador ha d'assumir    
l'obligació de treballar amb seguretat 

Amb l'objecte de portar a bon terme la política plantejada des d'aquesta Direcció 
s'implanta un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals que es basa en els 
següents principis bàsics: 

- Constitueix una acció prioritària el compliment de la legislació que afecta 
directament la nostra explotació. 

- Combatre els riscos en el seu origen, eliminant tots els que sigui possible i 
disminuïnt i controlant aquells que no hagen pogut evitar-se. Per a aixó s'inclou 
la prevenció en el disseny de nous processos i instal·lacions. 

- Consultar, informar i formar adequadament tots els treballadors en els riscos 
que els afecten  en el seu lloc de treball i com actuar per evitar-los. 

- Fer efectiu un sistema que garanteixi la vigilància periòdica de la salut en funció 
dels riscos inherents als  llocs  de treball. 

- Establir    amb    els  subcontractistes una coordinació d'activitats empresarials; 
demandant  als mateixos l'estricte compliment de la legislació en prevenció de 
riscos laborals. 

- Implantar una sistemàtica de controls actius i auditories que permeten una 
millora contínua en matèria de seguretat i salut. 

A través d'aquest document, la Direcció de l'empresa manifesta clarament el seu 
compromís i ho transmet a tots i cada un dels components de la seva estructura.  

 

Signat: La Direcció 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA  

- 15 -

4.2 Empresari. 

Segons el que s’especifica en la Lei 31/1995, de 8 de novembre : 

L’empresari té el deure de protegir els treballadors davant els riscos laborals. Per això 
garantirà la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei, en tots els aspectes 
relacionats amb la feina. 

En aquest sentit adoptarà totes les mesures que calguin d’acord amb les següents 
actuacions: 

- Avaluar els riscos. 
- Analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries. 
- Organitzar la prevenció i el treball, integrant la prevenció a totes les activitats de 
l’empresa i tenint present la capacitat dels treballadors. 
- Facilitar equips de treball i equips de protecció individual adequats. 
- Informar i formar els treballadors. 
- Garantir un servei de vigilància periòdica de la salut dels treballadors en funció dels 
riscos. 
- Consultar i permetre la participació dels treballadors. 

D’altra banda l’empresari elaborarà i conservarà la documentació següent: 
- L’avaluació dels riscos i la planificació de l’acció preventiva. 
- Les mesures de prevenció i protecció que cal adoptar. 
- Els resultats dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat 
dels treballadors. 
- La pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors. 
- La relació d’accidents de treball i de malalties professionals que hagin causat 
incapacitat laboral superior a un dia de treball. 

L’empresari efectuarà una avaluació inicial dels riscos per tal de planificar l’acció 
preventiva de l’empresa, tenint en compte: 
- La naturalesa de l’activitat. 
- L’exposició a riscos especials. 
- L’elecció dels equips de treball. 
- L’elecció de les substàncies o els preparats químics. 
- El condicionament dels llocs de treball. 
 
Si el resultat de l’avaluació ho fes necessari, l’empresari realitzarà: 
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- Controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors per 
detectar situacions potencialment perilloses. 
- Aquelles activitats preventives, incloses les relacionades amb els mètodes de treball i 
de producció, que garanteixin un major nivell de protecció dels treballadors. Aquestes 
accions s’hauran d’integrar en tots els nivells jeràrquics i en el conjunt d’activitats de 
l’empresa. 

Com a conseqüència dels controls periòdics, quan es detecti una inadequació, 
l’empresari haurà de modificar les activitats de prevenció. 

Quan apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l’empresari 
realitzarà una investigació, per detectar-ne les causes. 

Quan en un mateix centre de treball es desenvolupin activitats de dues o més 
empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de 
riscos laborals. L’empresa contractant haurà de vetllar perquè les subcontractades 
compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals. 
L’empresari titular informarà i donarà les instruccions adequades als empresaris que 
desenvolupin la seva activitat en el seu centre de treball, en relació als riscos existents, 
així com de les mesures de protecció i prevenció i de les mesures d’emergència. 
Aquests dos punts seran d’aplicació als treballadors autònoms que desenvolupin 
l’activitat laboral en aquests centres. 

Proteccions especials 
L’empresari garantirà de manera específica la protecció a treballadors: 

- Especialment sensibles a determinats riscos: 
- Per característiques personals. 
- Per estat biològic conegut. 
- En situació d’embaràs o part recent. 
- Menors de 18 anys. 

Treballadors temporals 
Els treballadors amb relacions de treball temporal o de durada determinada 
i els contractats per empreses de treball temporal gaudiran del mateix nivell 
de protecció, en matèria de seguretat i salut, que la resta de treballadors de 
l’empresa on presten els serveis. 
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4.3 Director facultatiu. 

És la persona que assumeix la màxima responsabilitat de la definició i posterior  
aplicació  de  la  prevenció.  Per  la seva  responsabilitat  en  l'explotació és el que 
dirigeix, controla i avalua la política de seguretat. De les seves funcions es destaquen: 

- L'avaluació  dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i salut dels 
treballadors i planificar l'acció preventiva per a evitar-los. 

- Determinació  de  les  prioritats  en  l'adopció   de  les  mesures preventives 
adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 

- Dotar  el  personal  d'equips   de  treball  i  mitjans  de  protecció adequats. 
- Garantir    la    informació,    consulta    i    participació dels treballadors. 
- Formar degudament el personal. 
- Preveure i adoptar les mesures d'emergència necessàries. 
- Proporcionar  les  autoritzacions  necessàries  per a  les   situacions puntuals 

que comporten risc. 
- Desenvolupar  les  accions oportunes enfront de situacions de risc greu i 

imminent. 
- Elaborar i conservar la documentació pertinent. 
- Coordinar en matèria preventiva les activitats de treballadors  de diferents  

empreses que desenvolupen la seva activitat en el centre de treball. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA  

- 18 -

4.4 Modalitat preventiva. 

La modalitat preventiva adoptada per l'empresa, es triarà tenint en compte els criteris 
desenvolupats en el capítol III (Organització de recursos per a les activitats preventives) 
del RD 39/1997, de 17 de gener. En el quadre següent, es resumeixen totes les 
possibilitats.  

 

ACTIVITAT INDUSTRIAL REALITZADA 

No incloses en l’Annex I Incloses en l’Annex I MODALITATS 

1 - 5 6 - 249 ≥ 250 > 500 1 - 5 6 - 249 ≥ 250 > 500 

Empresari Sí NO NO 

≥ 1 Treballador Sí NO Sí NO 

SPP Opcional ( A ) Sí Opcional ( A ) Sí 

SPA Opcional Opcional 

 
(A): Si ho decideix el Departament de Treball, previ informe de la Inspecció de Treball i 
dels Centres de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, en funció de la perillositat 
de l’activitat desenvolupada o de la freqüència o gravetat de la sinistralitat de l’empresa. 

 

Sent Àrids del Bages una empresa dedicada a la mineria a cel obert, i per tant 
inclosa en l'annex I del RD 39/1997, l'empresari no podrà assumir en cap cas el 
desenvolupament de les activitats preventives que es realitzen en l'empresa 
(encara que hagi de preocupar-se que es gestiona d'acord amb la normativa vigent) i 
per tant s'haurà d'optar entre les modalitats següents:  

 

1.- Designant a un o més treballadors 

Per dur a terme l'activitat preventiva, els treballadors designats hauran de tindre la 
capacitat corresponent a les funcions a exercir (nivell bàsic). 

Els  treballadors  designats  podran  realitzar  altres  funcions  en  l'empresa. 
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El nombre de treballadors designats, així com els mitjans que l'empresari posi a la seva 
disposició i el temps de què disposin per a exercir la seva activitat, hauran de ser els 
necessaris per a desenvolupar adequadament les seves funcions. 

2.- Constituint un servici de prevenció propi (SPP). 

Tal com s'aprecia en la taula resum, no serà obligatori optar per aquesta modalitat a 
menys que: 

- Es tracti d'empreses de mes de 500 treballadors. 

- Tractant-se d'empreses d'entre 250 i 500 treballadors, desenvolupin alguna de 
les activitats incloses en l'annex I. 

- Tractant-se d'empreses no incloses en els apartats anteriors, així ho decideixi 
l'Autoritat laboral, amb un informe previ de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, i en funció de la perillositat de l'activitat exercida o de la freqüència o 
gravetat de la sinistralitat en l'empresa. 

Tenint en compte les circumstàncies existents, la resolució de l'Autoritat laboral fixarà 
un termini, no superior a un any, perquè, en el cas que s'optés per un servei de 
prevenció propi, l'empresa ho constitueixi en el termini. Fins a la data assenyalada en la 
resolució, les activitats preventives en l'empresa hauran de ser concertades amb una 
entitat especialitzada aliena a l'empresa, excepte d'aquelles que vagin sent assumides 
progressivament per l'empresa per mitjà de la designació de treballadors. 

El servei de prevenció propi constituirà una unitat organitzativa específica i els seus 
integrants dedicaran de forma exclusiva la seva activitat en l'empresa a la finalitat del 
mateix. 

Els serveis de prevenció propis hauran de comptar amb les instal·lacions i els mitjans 
humans i materials necessaris per a la realització de les activitats preventives que 
hagin de desenvolupar en l'empresa. El servei de prevenció haurà de comptar, com a 
mínim, amb dos de les quatre especialitats o disciplines preventives. 

Les activitats preventives que no siguin assumides a través del servei de prevenció 
propi hauran de ser concertades amb un o més serveis de prevenció aliens. 

Segons l’article 29 del RD 39/1997, les empreses que no tinguin concertat el servei de 
prevenció amb una entitat especialitzada, o exerceixin activitats de prevenció amb 
medis propis i externs de prevenció, hauran de sotmetre el seu sistema de prevenció al 
control d'una auditoria o avaluació externa dintre dels 12 primers mesos. Aquest 
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exercici es repetirà cada 2 anys (ja que pertany a l'annexe I), o quan així ho requereixi 
l'Autoritat laboral, amb un informe previ de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

L'empresa haurà d'elaborar anualment i mantenir a disposició de les Autoritats laborals 
i sanitàries competents la memòria i programació anual del servei de prevenció a què 
es refereix la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 39 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 
3.- Recorrent a un servici de prevenció alié (SPA). 

L'empresari podrà recórrer a un o més serveis de prevenció aliens, que col·laboraran 
entre si quan sigui necessari. 

De conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 33 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, els representants dels treballadors hauran de ser consultats per 
l'empresari amb caràcter previ a l'adopció de la decisió de concertar l'activitat 
preventiva amb un o més serveis de prevenció aliens. 

MODALITAT ADOPTADA PER ÀRIDS DEL BAGES 

Tenint en compte la estructura de la plantilla de Àrids del Bages, i sent aquesta una 
empresa de menys de 6 treballadors, el director facultatiu assumirà la gestió i 
implantació de la prevenció a l’empresa.  

Si no compta amb la formació suficient, haurà d’adquirir-la el més aviat possible. A més 
l’empresa podrà designar més treballadors que li donin suport en aquesta tasca (per 
exemple, el recurs preventiu). 

Les competències corresponents a la vigilància de la salut, formació, així com les 
medicions higièniques pertinents seran concertades amb un SPA, prèvia consulta amb 
els treballadors. 

Es realitzarà una auditoria externa després de que el sistema hagi adquirit un rodatge 
(abans dels 12 primers mesos), per comprovar la funcionalitat del sistema creat.  

És faran servir els registres necessaris inclosos en l’apartat 9.3 del present pla, per 
donar fe que es segueixen els procediments descrits.  
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4.5 Recurs preventiu. 

La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de Prevenció de 
Riscos Laborals, a través del seu article 4.3. Afegeix un nou article 32 bis a la Llei 
31/95, referit a la presència de recursos preventius. En ell s'especifica el següent : 

Definició: els recursos preventius humans hauran de tenir la capacitat suficient, 
disposar dels mitjans necessaris, ser suficients en nombre i comptar amb la formació 
preventiva corresponent, com a mínim les funcions de nivell bàsic. Hauran d'estar al 
centre de treball mentre és mantingui la situació que determini la seva presència.  
 
Es consideren recursos preventius, als que l'empresari podrà assignar la presència, els 
següents: 

− Un o més treballadors designats de l'empresa. 
− Un o més membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
− Un o més membres del o els serveis de prevenció aliens concertats per 

l'empresa. Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius 
aquests hauran de col·laborar entre si. 

La presència en el centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la 
modalitat d'organització dels dits recursos, serà necessària en els casos següents: 

− Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es 
desenvolupin successiva o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. 

− Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin 
considerats com perillosos o amb riscos especials. 

− Quan la necessitat la dita presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigiren a causa de les 
condicions de treball detectades. 

Segons el criteri tècnic sobre presència de recursos preventius a requeriment de la 
inspecció de treball i seguretat social (CT39/2004): 

− En el cas que en el mateix centre de treball coincideixin contractistes i 
subcontractistes de la mateixa activitat, la presència dels recursos preventius 
podrà requerir-se de forma conjunta respecte dels uns i els altres. 
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− Quan s'exigeixi, per la concurrència simultània en el centre de treball de tasques, 
activitats, operacions o processos múltiples, la presència de més d'una persona 
designada com a recurs preventiu, aquestes hauran de col·laborar entre si, per a 
mantindre l'eficàcia de la seva actuació en relació amb els riscos que es 
pretenen reduir o eliminar. 

− En aquests casos l'Inspector actuant haurà d'especificar en el seu requeriment 
els tipus d'operacions, activitats o processos que exigeixin la dita presència, amb 
la descripció de quins d'ells exigeixen la presència simultània de més d'un recurs 
per la forma de desenvolupar els treballs. En aquests supòsits, l'empresa 
afectada podrà presentar propostes amb les possibles opcions alternatives 
d'organització dels treballs per mitjà del desenvolupament progressiu o 
seqüencial de les operacions o processos, a fi que pugui establir-se la presència 
d'un únic o diversos recursos preventius de forma esgraonada, en funció de la 
distribució successiva dels treballs, així com proposar el nombre de persones 
que es creuen suficients conforme a aquesta opció, havent de pronunciar-se 
sobre la proposta l'Inspector actuant. 

Quant a la capacitació del recurs preventiu, la Llei 54/2003 no fa referència a cap 
titulació  específica o qualificació professional necessària per a exercir les funcions com 
a tal, limitant-se a indicar en termes generals el perfil professional. 

No es pot quantificar doncs, la "capacitat suficient" d'una persona per la qual cosa, 
podem entendre com a  capacitat suficient del recurs preventiu la capacitació en 
termes generals que garanteixi l'exercici correcte de les funcions de Vigilància del 
compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut i l'eficàcia 
d'aquestes, que són les exclusivament definides i establides per la Llei 54/2003. 

Hauran de reunir  doncs, els  coneixements,  la  qualificació    i  l'experiència   
necessària  en  les  activitats  i processos i comptar amb la formació preventiva 
corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic de Prevenció de Riscos 
Laborals (sent aquest de 50 hores per a empreses que realitzen activitats incloses en 
l'annex I del R.D. 39/1997, com és el cas de la mineria a cel obert (apartat f ) i 30 
hores en la resta dels casos). 

S’adjunta en l’apartat 9.3 del present pla, el registre per la designació oficial dels 
recursos preventius que siguin necessaris, durant l’explotació de la cantera. 

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA  

- 23 -

4.6 Representants dels treballadors i dedicació en matèria 
de seguretat i salut. 

Segons l'article 34 de la llei 31/95, els treballadors tenen dret a participar en l'empresa 
en les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. 

En les empreses o centres de treball que compten amb sis o més treballadors, la 
participació d'aquests es canalitzarà a través dels seus representants (Delegats de 
Prevenció) i de la representació especialitzada (Comitè de Seguretat i Salut). 

Els  Delegats  de  Prevenció  són  els  representants   dels  treballadors  amb  funcions 
específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. 

Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, 
en l'àmbit  dels òrgans de  representació previstos en les normes a què  es refereix  
l'article  anterior, d'acord amb l'escala següent: 

De 50 a 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció. 
De 101 a 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció. 
De 501 a 1000 treballadors 4 Delegats de Prevenció. 
Del 1001 al 2000 treballadors 5 Delegats de Prevenció. 
De 2001 a 3000 treballadors 6 Delegats de Prevenció. 
De 3001 a 4000 treballadors 7 Delegats de Prevenció. 
De 4001 d'ara en avant 8 Delegats de Prevenció. 

En les empreses de fins a trenta treballadors el  Delegat de Prevenció  serà el Delegat 
de Personal. En les empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi haurà un 
Delegat de Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal. 

Per a això, els representants del personal exerciran les competències que 
s’estableixen en matèria d'informació, consulta i negociació, vigilància i control i 
exercici d'accions davant de les empreses i els òrgans i tribunals competents, 
regulades en l'article 36 de la llei 31/95. 

L'existència de la figura del Delegat de Prevenció és un dret dels treballadors, que 
poden exercir o no, però mai una obligació de l'empresari.  En una empresa on no 
s'hagin celebrat eleccions sindicals, i per esta mateixa raó no existeixin representants 
dels treballadors, no poden existir Delegats de Prevenció. 
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El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació, destinat a 
la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció 
de riscos. 

Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut en totes les empreses o centres de 
treball que compten amb 50 o més treballadors. 

El Comitè estarà format pels Delegats de Prevenció, d'una part, i per l'empresari i/o els 
seus representants en número igual al dels Delegats de Prevenció, de l'altra. 

En  les  reunions  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut  participaran,  amb  veu  però  
sense  vot,  els Delegats Sindicals i els responsables tècnics de la prevenció en.  En 
les mateixes condicions podran  participar  treballadors  de  l'empresa   que  compten  
amb  una  especial  qualificació  o informació  respecte  de  concretes  qüestions  que  
es  debaten  en  aquest òrgan i  tècnics  de prevenció aliens a l'empresa, sempre que 
així ho sol·liciti alguna de les representacions en el Comitè. 

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti 
alguna de les representacions del mateix. El Comitè adoptarà les seves pròpies 
normes de funcionament. 

L'existència o no d'un Comitè de Seguretat i Salut depèn des del primer moment dels 
treballadors i els seus representants.  És un dret dels treballadors que poden exercir o 
no (en empreses de mes de 50 treballadors), però mai una obligació de l'empresari. 
L'obligació de l'empresari i les seves possibles responsabilitats pel que fa a la 
constitució del Comitè comencen en el moment en què els representants dels 
treballadors li comuniquen el nomenament dels delegats de prevenció. 

Incialment, Àrids del Bages es constitueix amb menys de sis treballadors, malgrat tot i 
tenint en compte la possibilitat que augmenti el nombre de personal, s'han dissenyat els 
registres adients (apartat 9.3 del present pla).  

 

 

 

 

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA  

- 25 -

4.7 Responsabilitats i funcions en matèria preventiva. 

Direcció 

- Coordinar les accions de seguretat amb la resta d'activitats. 
- Revisar les incidències mensuals més rellevants (accidentalitat), i controlar el 

nivell de desplegament i execució del Programa de seguretat, rebent la 
informació oportuna de cada un dels membres de l'empresa. 

- Aprovar les inversions en seguretat que consideri oportunes. 
- Establir i mantenir al dia procediments per a garantir que tots els treballadors, 

amb independència de la seva qualificació professional, siguen conscients de: 

a) La necessitat complir amb la política i els objectius en matèria de prevenció 
de riscos laborals. Esta política haurà d'haver estat elaborada a partir dels 
principis preventius establits per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

b) Els efectes que sobre la seva seguretat i salut tingui l'activitat que 
exerceixen. 

c) La necessària cooperació que han de prestar a l'organització perquè aquesta 
pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comporten 
riscos per a la seguretat i salut. 

d) La responsabilitat en què incorren per incompliment de les seves obligacions 
en matèria de prevenció de riscos laborals conforme al que estableix la 
legislació vigent. 

Altres funcions i responsabilitats de la direcció seran: 

- Assignar responsabilitats i delegar l'autoritat. 
- Establir i aprovar la política de prevenció. 
- Definir i aprovar la planificació de l'execució de les mesures correctores 

establides en l'avaluació de riscos. 
- Aprovar el programa anual de l'acció preventiva. 
- Aprovar els procediments necessaris dins de l'estructura del sistema de 

prevenció. 
- Verificar el compliment de la política de prevenció. 
- Verificar el compliment de la planificació de l'activitat preventiva. 
- Autoritzar els gastos necessaris per al desenvolupament del pla i la política de 

prevenció. 
- Establir les condicions de treball, que siguin segures i no comportin riscos per a 

la salut dels treballadors. 
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- Assegurar que tots els treballadors reben informació i formació dels riscos que 
propis la seva activitat i la forma de protegir-se davant d'ells. 

- Assumir les responsabilitats i les obligacions que es deriven de la legislació 
vigent. 

- Implantar el pla d'emergència en el centre de treball i designació del personal 
encarregat de realitzar les diferents accions (mitjans d'extinció, evacuació...) i 
comunicar les accions a realitzar en cas d'emergència. 

 

Comandaments intermedis  

Gestionar i assessorar en accions de prevenció: 

- Conèixer, complir i fer complir les normes, instruccions, procediments i les 
accions necessàries establides per la legislació vigent. 

- Informar els treballadors dels riscos en el treball i les mesures de prevenció a 
adoptar derivades de la identificació de riscos. 

- Promoure accions de formació en prevenció de riscos, supervisant la seva 
realització. 

- Complir els objectius que estiguin establerts pel sistema de prevenció. 
- Comunicar i investigar accidents/incidents dins de la seva àrea de 

responsabilitat. 
- Sol·licitar el suport tècnic en temes de prevenció quan ho requereixi l'activitat, 

per falta de formació o pel contrast d'opinions. 
- Autoritzar, si procedeix, una vegada valorat el risc, les accions no previstes pel 

sistema de prevenció. 
- En cas d'accidents lleus (menys d'1 dia de baixa) realitzarà la investigació 

d'accidents. 
 
Altres funcions i responsabilitats dels comandaments intermedis seran: 

- Realitzar les tasques de prevenció com: controls de les condicions o de l'activitat 
del treball, la informació als treballadors, informes i seguiment, comunicació 
d'anomalies, etc., tasques que estaran assignades en els procediments 
pertinents. 

- Col·laborar amb la direcció i el servei de prevenció en la millora de l'activitat 
preventiva. 
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- Actuar segons les  consignes i procediments establerts en matèria de prevenció 
de riscos. 

- Col·laborar amb els delegats de prevenció en el desenvolupament de les seves 
tasques. 

- Actuar en funció dels riscos que comporti l'activitat en què participa, adoptant les 
mesures pertinents per a desenvolupar el treball de la manera més segura 
possible. 

- Utilitzar els mitjans disponibles en l'empresa per a protegir els treballadors d'un 
determinat risc. 

- Conèixer i complir les obligacions i responsabilitats dels treballadors en matèria 
de prevenció de riscos (segons la legislació vigent i la normativa interna de 
l'empresa). 

- Actuar segons les seves funcions i responsabilitats definides en cas 
d'emergència. 

- Entregar i controlar la vida útil dels equips de protecció individual que ha de 
disposar cada treballador. 

- Asseguraran, establint els mitjans necessaris, que es realitza: 
 

a) La vigilància de la salut. 
b) L'execució de les accions correctores derivades de la identificació de 

riscos. 
c) La realització les accions  que s'estableixen en el programa. 
d) La paralització d'activitats quan existeixi un risc greu i imminent. 
e) Comunicació bi-direccional entre treballadors i direcció. 

 

 

Delegats de Prevenció 

- Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'activitat preventiva. 
- Promoure i fomentar la col·laboració dels treballadors en matèria de prevenció. 
- Ser consultats per la direcció en temes referents a la seguretat i a la salut dels 

treballadors. 
- Vigilar i controlar el compliment de la normativa. 
- Hauran de complir amb el que estableixen els articles 35, 36 i 37 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals 
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Treballadors 

Dins de les exigències legals sobre drets i deures dels treballadors en qüestió de 
seguretat i salut en el treball, els treballadors realitzaran les funcions següents: 
 

- Informar de les deficiències o anomalies observades, comunicant-les al seu 
superior i proposant mesures correctores. 

- Informar, a les persones encarregades, dels fets ocorreguts si s'ha patit o si és 
testimoni presencial d'un accident. 

- Utilitzar tots els mitjans de protecció, tant col·lectius com individuals, que s'hagin 
posat a disposició. 

- No realitzar actes insegurs, o tasques que no tinguin prèviament assignades o 
degudament autoritzades. 

- Estar informats de les qüestions de Seguretat de la seva àrea de treball, per 
mitjà del seu encarregat o dels comunicats emesos pel Servei de Prevenció. 

- Col·laborar amb la Direcció i el Servei de Prevenció en la millora de l'activitat 
preventiva. 

- Col·laborar amb els Delegats de Prevenció i comandaments intermedis en el 
desenvolupament de les seves tasques. 

- Conèixer i complir les obligacions i responsabilitats dels treballadors en matèria 
de prevenció de riscos (segons la legislació vigent i la normativa interna de 
l'empresa). 

- Assistir a les accions de formació en prevenció de riscos establides en l'empresa 
i comprometre's a l'aplicació de què s'indiqui en elles. 

- Vetllar pel correcte ús i atenció dels equips de treball que li siguin facilitats. 
- Cooperar en l'actuació en cas d'emergències, en funció del Pla establert. 

 

 

 

 

 

 

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA  

- 29 -

4.8 Consulta i participació dels treballadors. 

Tal com s'especifica en el capítol V de la llei 31/95 En l'article 33, l'empresari haurà de 
consultar els treballadors, i amb la deguda antelació l'adopció de les decisions 
relatives a: 

- La  planificació  i  l'organització   del  treball  en  l'empresa   i  la  introducció  de 
noves tecnologies,  en  tot  allò que s'ha  relacionat  amb  les  conseqüències  
que  estes  pogueren  tindre  per a  la seguretat i la salut dels treballadors, 
derivades de l'elecció dels equips, la determinació i l'adequació   de les 
condicions de  treball i l'impacte   dels  factors ambientals en  el treball. 

- L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i 
prevenció dels riscos professionals en l'empresa, inclosa la designació dels 
treballadors encarregats de les dites activitats o el recurs a un servei de 
prevenció extern. 

- La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència. 
- Els procediments d'informació i documentació a què es refereixen els articles 18, 

i 23. 
- El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva. 
- Qualsevol altra acció que puga tindre efectes substancials sobre la seguretat i la 

salut dels treballadors. 

D'altra banda l'article 34 reafirma el dret dels treballadors a participar en l'empresa en 
les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. Si l'empresa té 6 
treballadors o més aquest procés es realitzarà a través del  comité d'empresa o a 
través dels seus representants. 

La consulta i participació dels treballadors quedarà registrada en un model format 
paper, en el qual els treballadors podran fer constar les seves valoracions així com les 
propostes de millora que creguin oportunes (aquest model es pot trobar en l’apartat 9.3 
del present Pla de seguretat).  
Per tal que hi hagi una bona gestió, és repartirà còpia al delegat de prevenció (o en el 
seu defecte al treballador designat), al president del comité de seguretat i salut (si està 
constituït) i a la direcció de l’empresa. 
S’analitzaran les propostes i es donarà resposta amb la major brevetat possible, acord 
amb la gravetat dels riscos detectats o amb els possibles efectes imminents. 
S’informarà a tot el personal dels canvis que esdevinguin, ja sigui a través dels 
comandaments intermitjos o en les reunions de seguretat (periódiques o 
extraordinàries). 
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  5. IDENTIFICACIÓ DE PERILLS DERIVATS DE 
L'ACTIVITAT. 

5.1/ 5.2 Identificació dels espais i llocs de treball. 

SECCIONS LLOCS DE TREBALL 

Maquinista de la Cargadora  Pala Cargadora 

Maquinista de la Retro-Giratòria / 
Martell Trencador 

Pala Giratòria 

Maquinista del Buldócer Bulldócer 

Perforista Carro Perforador 

Artiller Ús d’ Explosius 

Tremuja 

Matxucadora 

Garbell 

Molí d’ Impactes 

Cintes Transportadores 

Operadors Planta De Tractament De 
Materials 

Grup Electrògen 

Magatzem / Taller 

Eines Manuals 

Eines  Elèctriques 

Soldadura Elèctrica 

Soldadura Oxitall 

Producció 
(Cantera) 

Operadors de Manteniment 

Compressor 

Oficina 
Administració Director Facultatiu 

Treballs Topogràfics 

Inespecífics  Condicions Generals (afecten a tot el personal de l’explotació) 
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5.3 Perills en els espais i llocs de treball. 

A continuació, es fa una relació de les formes més freqüents d’accident, ja 
estandaritzades per a la realització de les avaluacions de riscos: 

0l CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Existeix aquest risc quan es realitzen treballs, encara que siguin molt ocasionalment, 
en zones elevades sense protecció adequada com a barana, muret, barana, barrera, 
etc., en els accessos a aquestes zones i en buits existents en pisos i zones de treball. 
Exemples: escales d'esgraons, escales fixes de servei, escales de mà, entresolats, 
plataformes, passarel·les, foses, molls de càrrega, estructures i bastides, rases,  
obertures  en  pisos, buits de muntacàrregues, caixes i cabines de camió, arbres, etc. 

02 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Aquest risc es presenta quan existeixen en el terra obstacles o substàncies que poden 
provocar una caiguda per entrabanc o relliscada. Exemples: objectes abandonats en 
els pisos (caragols, peces, eines, materials, draps, retalls, runes, etc.), cables, tubs i 
cordes creuant zones de pas (cables elèctrics, mànegues, cadenes, eslingues, cordes, 
etc.), estores i moquetes soltes, paviment amb desnivells, relliscós o irregular, aigua, 
oli, greix, detergents, etc. 

03 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM O ESFONDRAMENT 

El  risc  existeix  per  la possibilitat de desplom o esfondrament de: estructures 
elevades, estants, piles de materials, envans, esfondrament de pisos per sobrecàrrega, 
terres en talls o talusos, rases, etc. 

04 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 

Possibilitat  de  caiguda d'objectes o materials durant l'execució de treballs o en 
operacions de transport o elevació per mitjans naturals o mecànics. Exemples: eines 
manuals, palets de material, rajoles, taulers, caixes, sacs, bidons, etc. 

05 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESOS 

Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan manipulant i es desprenen de la seva 
situació. Exemples: materials en  estants,  peces ceràmiques en façanes, làmpades i 
aparells  suspesos,  conductes, objectes i eines deixats en punts elevats, baranes 
sense rodapeus sobre zones de treball o pas, etc. 
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06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Risc de lesions (torçades, esquinços, punxades, etc.) per trepitjar o entrabancar-se 
amb objectes abandonats o irregularitats del terra, sense produir caiguda. Exemples: 
eines, runes, retalls, serradures metàl·liques, residus, claus, rastells, desnivells, tubs, 
cables, etc. 

07 XOCS I COPS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS  

Exemples: parts sortints de les màquines, instal·lacions o materials, estretament de 
zones de pas, bigues o conductes a baixa alçada, etc. 

08 XOCS I COPS CONTRA OBJECTES MÒBILS  

Possibilitat de rebre un cop per parts mòbils de maquinària fixa i objectes o materials 
en manipulació o transport.  Exemples:  òrgans mòbils  d'aparells ,  braços articulats, 
carros lliscants, mecanismes de pistó, grues, transport de taulers, tubs, palets, etc. 

09 COPS I TALLS PER OBJECTES I EINES  

Possibilitat de lesió produïda per objectes tallants, punxants o abrasius,  eines  i  útils  
manuals,  màquines,  etc. Exemples: eines manuals, fulles, tornavisos, martells, 
escats, raspalls metàl·lics, rodes dentades, arestes vives,  vidres,  eines accionades, 
ventiladors, trepants, torns, serres, cisalles, fresses, etc. 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

Risc de lesions produït per peces, fragments o petites partícules de material 
projectades per una màquina, eina o acció mecànica. Exemples: rebuig de peces per 
màquina, serradures, espurnes de mola, soldadura o curtcircuit, resquills, estelles, etc. 

11 ATRAPAMENT O APLASTAMENT PER O ENTRE  OBJECTES 

Possibilitat de patir una lesió per  atrapament  o  aplastament  de qualsevol part del cos 
per mecanismes de màquines o entre objectes,  peces  o  materials.  Exemples:  
engranatges,  corrons,  corretges  de transmissió, arbres de transmissió, rodes i 
turbines, transportadors, mecanismes  en moviment, cadenes d'arrossegament, 
premses, peces pesades, etc. 
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12 ATRAPAMENT  O APLASTAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES O 
VEHICLES 

Exemples: bolcada de carretons elevadors, retrogiratòries, formigoneres, grues, 
dúmpers, etc. 

13 SOBREESFORÇOS, POSTURES INCORRECTES O MOVIMENTS REPETITIUS 

Possibilitat de lesions múscul-esquelètiques i/o fatiga física al produir-se un desequilibri 
entre les exigències de la tasca i la  capacitat física de l'individu. Exemples: transport 
de càrregues a mà, amasat, polimentació manual,  enguixadors, mecànics de 
manteniment, treballs en cadena, treball en cadires inadequades, introducció de dades 
a l’ordinador, etc. 

14 EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS EXTREMES  

Possibilitat de danys per permanència en ambient amb calor o fred excessiu. 
Exemples: forns, calderes, foses, túnels, cambres frigorífiques, etc. 

15 CONTACTES TÈRMICS 

Risc de cremades per contacte amb superfícies o productes calents o freds. Exemples: 
forns, estufes, calderes, fugues de vapor, líquids calents, flames, bufadors, metalls de 
fusió, resistències elèctriques, gasos liquats (nitrogen, extintors  de  C02,  etc.),  
instal·lacions frigorífiques, etc. 

16 CONTACTES ELÈCTRICS 

Risc de danys per descàrrega elèctrica al entrar en contacte amb algun element 
sotmès a tensió elèctrica. Exemples: connexions, cables i endolls en mal estat, 
interlínies, quadres de comandament, borns,  línies elèctriques,  transformadors,  
motors  elèctrics,  làmpades,  soldadura elèctrica, etc. 

17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES O TÒXIQUES 

Possibilitat de lesions o afeccions produïdes per inhalació, contacte o ingestió de 
substàncies perjudicials per a la salut. Aquest risc s'avalua  per mitjà de la identificació 
de la substància (etiquetatge obligatori i mesurament de la seva concentració en 
l'ambient   de  treball.  Exemples: compostos  de  plom,  dissolvents  orgànics  (toluè,  
benzè,  tricloroetilè, etc.), pols silícia, amiant, vapors àcids, monòxid de carboni,  clorur  
de vinil, fluids frigorífics, formaldehid, fums de soldadura, etc. 
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18 CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES O CORROSIVES  

Possibilitat de lesions produïdes per contacte amb substàncies agressives o afeccions 
motivades per presència d'aquestes en l'ambient. Exemples: àcids, àlcalis (sosa 
càustica, calç viva, ciment, etc.), sals metàl·liques, salfumant, etc. 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS 

Possibilitat de lesió o afecció per l'acció de radiacions. Aquest risc s'avalua per 
mesurament. Exemples: rajos X, rajos gamma, rajos ultravioleta, (soldadura, túnels de 
polimerització, cambres de selecció, etc.) 

20 EXPLOSIÓ 

Possibilitat que es produeixi una mescla explosiva de l'aire amb gasos o  substàncies  
combustibles  o  esclat de recipients a pressió. Exemples: butà, propà, hidrogen 
(càrrega de bateries elèctriques), dissolvents, pols combustibles, (serradura, farina, 
etc.), materials pirotècnics, calderes,  calderets,  aerosols, botelles de gasos 
comprimits, etc. 

21 INCENDI 

Risc de propagació d'incendi per no disposar de mitjans adequats per a la seva 
extinció. Exemples: dipòsits d'alcohol, gasolina, plàstics, paper, residus, productes 
químics, butà, olis, teixits, fustes, carència o insuficiència d'extintors i/o mànegues. 

22 DANYS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 

Risc de lesions o afeccions per l'acció sobre el cos humà, d'animals,  contaminants 
biològics, insectes, i altres éssers vius. Exemples: coces, mossegades d'animals, 
picadures d'insectes, paràsits, bacteris, fongs, virus, etc. 

23 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

Possibilitat  de patir una lesió per cop o atropellaments per un vehicle (pertanyent o no 
a l'empresa) durant la jornada de treball. Inclou tots els accidents de tràfic en hores de 
treball. Exclou els accidents a l'anar o tornar del treball. Exemples: tractors, carretons 
elevadores, carros de transport interior, dúmpers, Pales excavadores, grues 
automotores, vehicles en general. 
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24 ACCIDENTS DE TRÀNSIT 

Estan compresos en aquest apartat els accidents de trànsit ocorreguts dins de l'horari 
laboral, independentment que es tracte del treball habitual o no. 

25 CAUSES NATURALS 

S'inclouen els accidents patits en el centre de treball, que no són conseqüència del 
propi treball sinó que són deguts a causes naturals que també poden donarse fora. Per 
exemple, l'infart de miocardi, angina de pit, etc. 

26 ALTRES 

Qualsevol altra forma d'accident no inclosa en els apartats anteriors. 

27 AGENTS QUÍMICS 

Estan constituïts per matèria inerta (no viva) i poden estar presents en l'aire sota 
formes diverses; pols, gas, vapor, fum, boira, etc. 

28 AGENTS FÍSICS 

Estan constituïts per les diverses manifestacions energètiques, com per exemple 
soroll, vibracions, radiacions ionitzants, radiacions tèrmiques, etc. 

29 AGENTS BIOLÒGICS 

Estan constituïts per sers vius com per exemple virus, bacteris, fongs o paràsits. 

30 ALTRES CIRCUMSTÀNCIES 

Qualsevol altra malaltia no inclosa en els apartats anteriors. 
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6. AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS EN L'EMPRESA. 

MÈTODE UTILITZAT 

Per la realització de les avaluacions s'ha utilitzat el mètode Binari, recomanat pel 

Departament de Treball de la Generalitat. Aplicant aquest mètode s'obté un valor per a 

cada risc que pretén definir la seva Magnitud. Aquest valor s'obté de la multiplicació 

dels valors assignats a les dos variables considerades pel mètode: probabilitat de 

materialització del risc i grau de severitat possible. 

Valoració del risc 

 
Funció de la probabilitat i severitat estimades i d'acord amb la combinació d'ambdós 

conceptes, el risc es valorarà com: 

 

  PROBABILITAT 

  Baixa Mitjana Alta 

Baixa Molt Lleu Lleu Moderat 

Mitjana Lleu Moderat Greu  
SEVERITAT 

Alta Moderat Greu Molt Greu 

 
 
 

Prioritat 

 
En funció de la valoració del risc, s'assignarà la prioritat d'execució qualificada:  
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Valoració del 
risc Prioritat Actuació 

Molt Lleu Baixa És convenient corregir les causes que originen el 
risc. 

Lleu Mitjana Hauran de  corregir-se les causes que originen el 
risc. 

Moderat Mitjana-alta 
Hauran de corregir-se a curt termini  les causes 
que originen el risc. 

Greu Alta Hauran de corregir-se immediatament les causes 
que originen el risc. 

Molt Greu Immediata L'activitat s’haurà de suspendre fins que no es 
corregeixin les causes que originen el risc. 

No Valorat A determinar 
Cas on és necessari un estudi complementari, 
(normalment mesuraments) per a avaluar a partir 
d'unes dades concretes. 
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6.1 Avaluació general de riscos en l'empresa. 
 

Evaluació General de Riscos 
 

Empresa ÀRIDS DEL BAGES Tipus AVR Inicial 

Centre de treball Sallent Data 08/06/2006 
 

Secció 

CANTERA 
Formes d’ Accident 

Formes 
Enfer-
metat 

Lloc de Treball 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 - MAQUINISTA DE LA PALA 
CARREGADORA 

                              

2 - MAQUINISTA DE LA GIRATÒRIA 
+   MARTELL TRENCADOR 

                              

3 - MAQUINISTA DEL BULDÒCER                               

4 - PERFORISTA                               

5 - ARTILLER                               

6 - OPERADORS DE LA PLANTA DE 
TRACTAMENT 

                              

7 - OPERADORS DE 
MANTENIMENT 

                              

8 - DIRECTOR FACULTATIU                               

9 - INESPECÍFIC (General a tots els 
treballadors) 

                              

 
 
Valors Dels Riscos 

 MOLT LLEU  LLEU  MODERAT  GREU  MOLT GREU  NO VALORAT 

 
Codis d’ utilizació 
 
1 - Caiguda de persones a diferent nivell 
2 - Caiguda de persones al mateix nivell 
3 - Caiguda d'objectes per desplom 
4 - Caiguda d'objectes per manipulació 
5 - Caiguda d'objectes despresos 
6 - Trepitjades sobre objectes 
7 - Cops contra objectes immòbils 
8 - Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina 
9 - Cops per objectes o eines 
10 - Projecció de fragments o partícules 
11 - Atrapament per o entre objectes 
12 - Atrapament per bolcada de màquines 
13 - Sobreesforços 
14 - Exposició a temperatures extremes 
15 - Contactes tèrmics  

16 - Contactes elèctrics 
17 - Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 - Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
19 - Exposició a radiacions 
20 - Explosions 
21 - Incendis  
22 - Causats per sers vius 
23 - Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 - Accidents de trànsit 
25 - Causes naturals 
26 - Altres 
27 - Agents químics 
28 - Agents físics 
29 - Agents biològics 
30 - Altres circumstàncies 
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6.2 Avaluació de riscos per llocs de treball. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

1 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: MAQUINISTA DE LA PALA CARREGADORA Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  2 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell 1 X    X  Lleu 
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom 3 X    X  Lleu 
Maniobres amb la pala Xocs i cops contra objectes mòbils  8 X    X  Lleu 
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  9 X   X   M Lleu 
Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o vehicles 12 X     X Moderat 
Superfícies de motor i d’escapament  Contactes tèrmics 15 X    X  Lleu 
Línies aèries Contactes elèctrics 16 X     X Moderat 
Càrrega de combustible Explosió 20 X     X Moderat 
Fallida sistema elèctric Incendi 21 X     X Moderat 
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles 23 X     X Moderat 
Inhalació de pols  Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

2 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: MAQUINISTA DE LA GIRATÒRIA + MARTELL TRENCADOR Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  2 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell 1 X    X  Lleu 
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom 3 X    X  Lleu 
Maniobres amb la giratòria Xocs i cops contra objectes mòbils  8 X    X  Lleu 
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  9 X   X   M Lleu 
No respectar distàncies de seguretat Projecció de fragments o partícules 10  X   X  Moderat 
Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o vehicles 12 X     X Moderat 
Superfícies de motor i d’escapament  Contactes tèrmics 15 X    X  Lleu 
Línies aèries Contactes elèctrics 16 X     X Moderat 
Càrrega de combustible Explosió 20 X     X Moderat 
Fallida sistema elèctric Incendi 21 X     X Moderat 
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles 23 X     X Moderat 
Inhalació de pols  Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
Soroll  Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
Vibracions Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

3 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: MAQUINISTA DEL BULDÒCER Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  2 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell 1 X    X  Lleu 
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom 3 X    X  Lleu 
Maniobres amb el buldòcer Xocs i cops contra objectes mòbils  8 X    X  Lleu 
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  9 X   X   M Lleu 
Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o vehicles 12 X     X Moderat 
Superfícies de motor i d’escapament Contactes tèrmics 15 X    X  Lleu 
Càrrega de combustible Explosió 20 X     X Moderat 
Fallida sistema elèctric Incendi 21 X     X Moderat 
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles 23 X     X Moderat 
Inhalació de pols Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
Soroll Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
Vibracions Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

4 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: PERFORISTA Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  1 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell 1 X    X  Lleu 
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom 3 X    X  Lleu 
Manipulació incorrecte de materials Caiguda d'objectes per manipulació 4 X    X  Lleu 
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes 6 X   X   M Lleu 
Maniobres amb el carro perforador Xocs i cops contra objectes mòbils  8  X   X  Moderat 
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  9 X     X Moderat 
Ús Inadequat de les proteccions  Projecció de fragments o partícules 10  X   X  Moderat 
Ús Inadequat de les proteccions  Atrapament per o entre  objectes 11 X     X Moderat 
Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o vehicles 12 X     X Moderat 
Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o mov. repetitius 13  X   X  Moderat 
Línies aèries Contactes elèctrics 16 X     X Moderat 
Càrrega de combustible Explosió 20 X     X Moderat 
Fallida sistema elèctric Incendi 21 X     X Moderat 
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles 23 X     X Moderat 
Inhalació de pols  Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
Soroll  Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

5 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: ARTILLER Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  1 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes 6 X   X   M. Lleu 
Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o mov. repetitius 13  X   X  Moderat 
Inhalació de fums tòxics Exposició a substàncies nocives o tòxiques 17  X   X  Moderat 
Fallida de la pega Explosió 20 X     X Moderat 
Incorrecta destrucció dels explosius Incendi 21 X     X Moderat 
Inhalació de pols  Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

6 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: OPERADORS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  2 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Falten baranes / passarel·les improvitzades  Caiguda de persones a diferent nivell 1  X    X Greu 
Terreny irregular / falta d’ordre i neteja Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes 6  X  X   Lleu 
Ús incorrecte de les eines manuals / elèctriques Cops i talls per objectes i eines  9  X  X   Lleu 
Ús inadequat del EPI’s Projecció de fragments o partícules 10  X   X  Moderat 
Falta de proteccions en organismes mòvils Atrapament per o entre  objectes 11  X    X Greu 
Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o mov. repetitius 13  X   X  Moderat 
Superfícies de motor i escapaments Contactes tèrmics 15 X    X  Lleu 
Possible contacte indirecte Contactes elèctrics 16 X     X Moderat 
Ús incorrecte dels olis hidráulics Contacte amb substàncies càustiques o corrosives 18 X    X  Lleu 
Càrrega de combustible Explosió 20 X     X Moderat 
Fallida elèctrica Incendi 21 X     X Moderat 
Inhalació de pols Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
Soroll Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

7 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: OPERADORS DE MANTENIMENT Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  2 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Ús d’escales, bastides Caiguda de persones a diferent nivell 1 X     X Moderat 
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Muntatge / reparacions a la planta Caiguda d'objectes despresos 5 X     X Moderat 
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes 6  X  X   Lleu 
Ús incorrecte de les eines manuals / elèctriques Cops i talls per objectes i eines  9  X  X   Lleu 
Ús inadequat del EPI’s Projecció de fragments o partícules 10 X    X  Lleu 
Incorrecte enclavament d’elements mòbils de maq. Atrapament per o entre  objectes 11 X     X Moderat 
Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o mov. repetitius 13  X   X  Moderat 
Treballs de soldadura Contactes tèrmics 15 X    X  Lleu 
Possible contacte directe / indirecte Contactes elèctrics 16 X     X Moderat 
Ús incorrecte dels olis hidráulics Contacte amb substàncies càustiques o corrosives 18 X    X  Lleu 
Treballs de soldadura Exposició a radiacions 19 X    X  Lleu 
Manipulació de substàncies combustibles Explosió 20 X     X Moderat 
Manipulació de substàncies combustibles Incendi 21 X     X Moderat 
Inhalació de pols Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
Soroll  Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

8 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: DIRECTOR FACULTATIU Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  1 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Replantejos topogràfics Caiguda de persones a diferent nivell 1 X    X  Lleu 
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Ús incorrecte d’eines manuals clavant estaques Caiguda d'objectes per manipulació 4 X   X   M. Lleu 
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes 6 X   X   M. Lleu 
Espais inadequats en oficina Xocs i cops contra objectes immòbils 7 X   X   M. Lleu 
Ús incorrecte d’eines manuals clavant estaques Cops i talls per objectes i eines  9  X  X   Lleu 
No utilització d’EPI’S clavant estaques Projecció de fragments o partícules 10 X    X  Lleu 
Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o mov. repetitius 13  X   X  Moderat 
Fallida de la pega Explosió 20 X     X Moderat 
Incorrecta destrucció dels explosius Incendi 21 X     X Moderat 
Inhalació de pols  Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

9 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: INESPECÍFICS (CONDICIONS GRALS. PER TOTS ELS TREBALLADORS) Nº DE TREBALLADORS 
EXPOSATS :  5 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS CODI 

B M A B M A 
VALOR 

Falta de senyalització Caiguda de persones a diferent nivell 1 X    X  Lleu 
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell 2 X   X   M. Lleu 
Terreny irregular / pedres Trepitjades sobre objectes 6 X   X   M. Lleu 
Maniobres fetes per la maquinària Xocs i cops contra objectes mòbils 8 X     X Moderat 
Càrrega / descàrrega de materials Projecció de fragments o partícules 10 X    X  Lleu 
Agents atmosfèrics Exposició a temperatures ambientals extremes 14  X  X   Lleu 
Fallida de la pega Explosió 20 X     X Moderat 
Senyalització / sobrepassar la velocitat màxima Atropellaments o cops amb vehicles 23  X   X  Moderat 
No respectar les normes viàries Accidents de trànsit 24  X   X  Moderat 
Inhalació de pols  Agents químics 27 - - - - - - No Valorat 
Soroll Agents físics 28 - - - - - - No Valorat 
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7. PREVENCIÓ DE RISCOS EN L'EMPRESA. 

7.1 Planificació de l'acció preventiva. 

 
Tal i com indica la Lley General de Prevenció de Riscos Laborals, la planificació de 
l'activitat preventiva, passa per ser una de les gestions més importants per a una 
empresa. 
 
Àrids del Bages partint dels resultats de l'avaluació de riscos efectuada les àrees de 
treball de l'empresa, realitza la planificació de l'activitat preventiva, que té en compte 
unes prioritats quant a l'aplicació de mesures correctores en funció de la valoració del 
risc, i que serà l'eix central en la gestió de la prevenció. 
 
El contingut afecta totes les activitats que exerceixi l'empresa, tant les que realitza en 
els centres de treball fix, com les que realitza el seu personal en les instal·lacions, 
explotacions o altres. 
 
A continuació es detallen les accions a realitzar en matèria preventiva, i un apartat de 
planificació per a l'aplicació de les mesures correctores que s'han d'aplicar 
específicament en els llocs de treball segons s'indica en l'informe d'avaluació de riscos. 
 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
 
Realització de l'informe d'avaluació de riscos del llocs de treball, on s'identifiquen els 
riscos i la seva valoració així, com les mesures preventives. Programat de forma anual. 
Revisió de l'avaluació inicial de riscos, quan es produeixin els casos següents: 
 
− Renovació de l'exercici 
− Variacions en les condicions de treball (nous equips, productes, treballadors, 

activitats,…) 
− Per requeriment de la inspecció laboral. 
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PLANIFICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 
 
Confecció de la planificació de l'aplicació de les mesures correctores, en funció de la 
valoració del risc identificat en l'informe d'avaluació de riscos. (veure les graelles 
proposades més endavant). Programat de forma anual. 
 
Dur a terme l'aplicació de les mesures proposades seguint la planificació establida.  
 
 
INFORMACIÓ DELS  RISCOS DE L'EMPRESA 
 
Transmissió a la plantilla dels riscos del seu lloc de treball. Es registrarà el justificant de 
recepció de foerma individual. 
Aplicació continuada en treballadors de nou ingrés. 
L'empresa adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors siguen informats 
sobre qualsevol mesura relativa a la seguretat i salut que pugui sorgir més endavant.  
 
FORMACIÓ 
 
Realització de formació teoricopràctica específiques de: 
− Processos de treball. 
− Utilització específica d'equips de treball 
− Normativa interna de l'empresa 
− Altres,… 
 
Realització de sessions formatives de caràcter general, per a tota la plantilla i noves 
incorporacions, segons riscos detectats en l'avaluació de riscos. Tal i com indica la Llei 
de Prevenció es farà de forma continuada, per tant cada any es revisarà la formació 
impartida i es programaran dates per efectuar sessions de reciclatge.  
 
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
 
Reconeixements mèdics als treballadors segons resultats de l'avaluació de riscos. 
Emissió, a cada treballador en particular, de l'informe amb els resultats dels 
reconeixements mèdics: 
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− Recomanacions mèdiques generals dels riscos detectats. 
− Llistat de valoració d'aptituds. 
− Estudi epidemiològic (només empreses de més de 30 treballadors) 
 
És realitzaran revisions abans que el treballador s'incorpori al lloc de treball, després 
d'una absència de llarga durada per accident o malaltia. Es realitzaran de forma 
continuada (normalment és anual) quan així ho estableixin els protocols mèdics segons 
lloc de treball i la sensibilitat de la persona. 
 
MESURES HIGIÈNIQUES 
 
Es realitzaran mesures higièniques inicials, segons els riscos detectats a l'avaluació de 
riscos i en el plaç que marca la planificació (graelles, més endavant).  
 
Un cop analitzats els resultats, es proposaran mesures preventives, segons la 
concentració i el temps d'exposició. Es repetiran segons els resultats obtinguts i els que 
estipula la normativa de prevenció 
 
INSPECCIONS PLANEJADES 
 
Seguiment de la implantació de les mesures correctores propostes en l'informe 
d'avaluació inicial de riscos en les visites de camp realitzades pel tècnic de prevenció. 
Colaboraran també els treballadors designats per l'empresa. 
Seguiment de les mesures proposades en el Pla de seguretat i Salut en cada una de 
les fases en què intervé . 
 
MESURES D'EMERGÈNCIA 
 
Aquest apartat inclou les accions a realitzar en cas d'emergència.  La seva confecció 
s'ha realitzat en el primer exercici i no es modificaràa menys que es produeixin 
variacions en el centre de treball, compra de nous equips d'extinció,... 
Cal designar el personal encarregat de realitzar les diferents accions (mitjans d'extinció, 
auxili,…) i comunicar les accions a realitzar en cas d'emergència. 
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PROCEDIMENTS CONTINUS 
 
Controlar documentalment l'entrega d'equips de protecció individual.. 
En cas d'accident greu o mortal, es procedirà a realitzar la pertinent investigació. 
Assessorament quant a les tasques a realitzar en matèria de coordinació (article 24 de 
la Llei 31/95 PRL)Adoptar les mesures adequades perquè els contractistes o 
subcontractistes siguen informats sobre els riscos de l'empresa o qualsevol mesura 
relativa a la seguretat i salut. Tanmateix, s'ha de sol·licitar a aquestes empreses els 
riscos que comporta la seva activitat.Tota la documentació referent a l'activitat 
preventiva estarà a disposició de: Autoritat Laboral, Autoritat Sanitària, Representants 
dels Treballadors,… 
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

1 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: MAQUINISTA DE LA PALA CARREGADORA Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  2 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 

Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 2 mesos    
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom Lleu 2 mesos    
Maniobres amb la pala Xocs i cops contra objectes mòbils  Lleu 2 mesos    
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  M Lleu 3 mesos    

Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o 
vehicles Moderat 1 mes    

Superfícies de motor i d’escapament  Contactes tèrmics Lleu 2 mesos    
Línies aèries Contactes elèctrics Moderat 1 mes    
Càrrega de combustible Explosió Moderat 1 mes    
Fallida sistema elèctric Incendi Moderat 1 mes    
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles Moderat 1 mes    
Inhalació de pols  Agents químics No Valorat 2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

2 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: MAQUINISTA DE LA GIRATÒRIA + MARTELL 
TRENCADOR Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  2 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 

Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 2 mesos    
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom Lleu 2 mesos    
Maniobres amb la giratòria Xocs i cops contra objectes mòbils  Lleu 2 mesos    
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  M Lleu 3 mesos    
No respectar distàncies de seguretat Projecció de fragments o partícules Moderat 1 mes    

Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o 
vehicles Moderat 1 mes    

Superfícies de motor i d’escapament  Contactes tèrmics Lleu 2 mesos    
Línies aèries Contactes elèctrics Moderat 1 mes    
Càrrega de combustible Explosió Moderat 1 mes    
Fallida sistema elèctric Incendi Moderat 1 mes    
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles Moderat 1 mes    
Inhalació de pols  Agents químics No Valorat 2 mesos    
Soroll  Agents físics No Valorat 2 mesos    
Vibracions Agents físics No Valorat 2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

3 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: MAQUINISTA DEL BULDÒCER Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  2 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 

Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 2 mesos    
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom Lleu 2 mesos    
Maniobres amb el buldòcer Xocs i cops contra objectes mòbils  Lleu 2 mesos    
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  M Lleu 3 mesos    

Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o 
vehicles Moderat 1 mes    

Superfícies de motor i d’escapament Contactes tèrmics Lleu 2 mesos    
Càrrega de combustible Explosió Moderat 1 mes    
Fallida sistema elèctric Incendi Moderat 1 mes    
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles Moderat 1 mes    
Inhalació de pols Agents químics No Valorat 2 mesos    
Soroll Agents físics No Valorat 2 mesos    
Vibracions Agents físics No Valorat 2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

4 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: PERFORISTA Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  1 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 
Pujar i baixar de la cabina Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 2 mesos    
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Esllavissades Caiguda d'objectes per desplom Lleu 2 mesos    
Manipulació incorrecte de materials Caiguda d'objectes per manipulació Lleu 2 mesos    
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes M Lleu 3 mesos    
Maniobres amb el carro perforador Xocs i cops contra objectes mòbils  Moderat 1 mes    
Ús incorrecte d’eines manuals Cops i talls per objectes i eines  Moderat 1 mes    
Ús Inadequat de les proteccions  Projecció de fragments o partícules Moderat 1 mes    
Ús Inadequat de les proteccions  Atrapament per o entre  objectes Moderat 1 mes    

Terreny irregular o amb obstacles Atrapament per bolcada de màquines o 
vehicles Moderat 1 mes    

Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o 
mov. repetitius Moderat 1 mes    

Línies aèries Contactes elèctrics Moderat 1 mes    
Càrrega de combustible Explosió Moderat 1 mes    
Fallida sistema elèctric Incendi Moderat 1 mes    
Circulació per la cantera Atropellaments o cops amb vehicles Moderat 1 mes    
Inhalació de pols  Agents químics No Valorat 2 mesos    
Soroll  Agents físics No Valorat 

 

2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

5 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: ARTILLER Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  1 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 

Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes M. Lleu 3 mesos    

Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o 
mov. repetitius Moderat 1 mes    

Inhalació de fums tòxics Exposició a substàncies nocives o 
tòxiques Moderat 1 mes    

Fallida de la pega Explosió Moderat 1 mes    
Incorrecta destrucció dels explosius Incendi Moderat 1 mes    
Inhalació de pols  Agents químics No Valorat 2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

6 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: OPERADORS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  2 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 

Falten baranes / passarel·les 
improvitzades  Caiguda de persones a diferent nivell Greu PARALITZACIÓ 

DE TREBALLS    

Terreny irregular / falta d’ordre i 
neteja Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    

Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes Lleu 2 mesos    
Ús incorrecte de les eines manuals / 
elèctriques Cops i talls per objectes i eines  Lleu 2 mesos    

Ús inadequat del EPI’s Projecció de fragments o partícules Moderat 1 mes    
Falta de proteccions en organismes 
mòvils Atrapament per o entre  objectes Greu PARALITZACIÓ 

DE TREBALLS    

Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o 
mov. repetitius Moderat 1 mes    

Superfícies de motor i escapaments Contactes tèrmics Lleu 2 mesos    
Possible contacte indirecte Contactes elèctrics Moderat 1 mes    

Ús incorrecte dels olis hidráulics Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives Lleu 2 mesos    

Càrrega de combustible Explosió Moderat 1 mes    
Fallida elèctrica Incendi Moderat 1 mes    
Inhalació de pols Agents químics No Valorat 2 mesos    
Soroll Agents físics No Valorat 

 

2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

7 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: OPERADORS DE MANTENIMENT Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  2 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 
Ús d’escales, bastides Caiguda de persones a diferent nivell Moderat 1 mes    
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Muntatge / reparacions a la planta Caiguda d'objectes despresos Moderat 1 mes    
Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes Lleu 2 mesos    
Ús incorrecte de les eines manuals / 
elèctriques Cops i talls per objectes i eines  Lleu 2 mesos    

Ús inadequat del EPI’s Projecció de fragments o partícules Lleu 2 mesos    
Incorrecte enclavament d’elements 
mòbils de maq. Atrapament per o entre  objectes Moderat 1 mes    

Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o 
mov. repetitius Moderat 1 mes    

Treballs de soldadura Contactes tèrmics Lleu 2 mesos    
Possible contacte directe / indirecte Contactes elèctrics Moderat 1 mes    
Ús incorrecte dels olis hidráulics Contacte amb substàncies corrosives Lleu 2 mesos    
Treballs de soldadura Exposició a radiacions Lleu 2 mesos    
Manipulació de subst. combustibles Explosió Moderat 1 mes    
Manipulació de subst. combustibles Incendi Moderat 1 mes    
Inhalació de pols Agents químics No Valorat 2 mesos    
Soroll  Agents físics No Valorat 

 

2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

8 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: DIRECTOR FACULTATIU Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  1 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 

Replantejos topogràfics Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 2 mesos    
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Ús incorrecte d’eines manuals 
clavant estaques Caiguda d'objectes per manipulació M. Lleu 3 mesos    

Falta d’ordre i neteja Trepitjades sobre objectes M. Lleu 3 mesos    
Espais inadequats en oficina Xocs i cops contra objectes immòbils M. Lleu 3 mesos    
Ús incorrecte d’eines manuals 
clavant estaques Cops i talls per objectes i eines  Lleu 2 mesos    

No utilització d’EPI’S clavant 
estaques Projecció de fragments o partícules Lleu 2 mesos    

Incorrecta manipulació de càrregues Sobreesforços, postures incorrectes o 
mov. repetitius Moderat 1 mes    

Fallida de la pega Explosió Moderat 1 mes    
Incorrecta destrucció dels explosius Incendi Moderat 1 mes    
Inhalació de pols  Agents químics No Valorat 2 mesos    
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PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 

REALITZACIÓ: Jesús Abarca Lazo 
SIGNATURA: 
 

Nº FULLA 
 

9 de 9 

PLA DE 
SEGURETAT 

I SALUT “ÀRIDS DEL BAGES” 
DATA:  08 / 06 / 2006 

LLOC DE TREBALL: INESPECÍFICS (CONDICIONS GRALS. PER TOTS ELS 
TREBALLADORS) Nº DE TREBALLADORS EXPOSATS :  5 

FACTORS DE RISC (ORIGEN) RISCOS IDENTIFICATS VALORACIÓ DEL 
RISC 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

VALOR 
ECONÒMIC

DATA DE 
REALITZACIÓ 

OBSERVACIONS 
MESURES 

APLICADES 

Falta de senyalització Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 2 mesos    
Terreny irregular Caiguda de persones al mateix nivell M. Lleu 3 mesos    
Terreny irregular / pedres Trepitjades sobre objectes M. Lleu 3 mesos    
Maniobres fetes per la maquinària Xocs i cops contra objectes mòbils Moderat 1 mes    
Càrrega / descàrrega de materials Projecció de fragments o partícules Lleu 2 mesos    

Agents atmosfèrics Exposició a temperatures ambientals 
extremes Lleu 2 mesos    

Fallida de la pega Explosió Moderat 3 mesos    
Senyalització / sobrepassar la 
velocitat màxima Atropellaments o cops amb vehicles Moderat 3 mesos    

No respectar les normes viàries Accidents de trànsit Moderat 3 mesos    
Inhalació de pols  Agents químics No Valorat 2 mesos    
Soroll Agents físics No Valorat 2 mesos    
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7.2 Mesures de prevenció i protecció per a les condicions 
generals i llocs de treball. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  CONDUCTOR DE LA PALA CARREGADORA 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Per pujar i baixar de la cabina s'utilitzaran els esgraons i les nanses, i es farà 
frontalment a la cabina,  agafant-se amb les dos mans. Ús de calçat adequat.  

Ha d'usar-se calçat de seguretat antilliscant, resistent a impactes i xafades. 

El conductor farà un reconeixement previ de la zona per on s'ha de desplaçar, amb 
l'objecte de detectar irregularitats, obstacles, etc., que puguin originar oscil·lacions a 
la cullera. Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

S'evitarà, tot el que es pugui, que treballin màquines i persones a peu del tall en 
una mateixa zona. En cas que doni aquesta situació, es guardarà una distància 
mínima de seguretat de 5 metres, entre la persona i la màquina. Mai es farà servir 
la cullera com a transport de persones. 

Realitzar revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de control 
de la màquina (frens, llums, etc.) 

Per a la neteja de la màquina amb aire a pressió serà necessari utilitzar màscara, 
roba de treball, davantal i guants de goma i ulleres antiprojeccions. 

Cal mantenir les distàncies mínimes de seguretat al límit de talussos en funció de 
les característiques del terreny. Observar la formació de línies de ruptura de talús. 

Per a alliberar els frens amb la màquina parada serà necessari instal·lar les cunyes 
d'immobilització. 

La màquina disposarà de cabina antibolcada i es farà servir el cinturó de seguretat 
en tots els casos. No es superaran pendents del 10% al 12%. 

La màquina disposarà de dispositius lluminós  (rotatiu) i acústic, que advertiran a les 
màquines o persones que puguin estar a prop del perill. Per sortir a la via pública 
també serà necessari circular amb el rotatiu en marxa. 

Es disposarà de casc, mascareta, protectors auditius i ulleres, dins de la cabina, per 
si cal sortir d’aquesta. El casc serà obligatori al sortir sempre, la resta d’epi’s es 
faran servir quan sigui necessari. 
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No es farà cap classe d'ajust amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 

Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es pararà 
el motor, després s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

Esperar que descendeixi la temperatura del motor abans de realitzar manteniments, 
usar guants de pell si és possible. 

Guardar les distàncies de seguretat exigides reglamentàriament respecte a línies 
elèctriques. 

Es realitzaran revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de 
control de la màquina (frens, llums, etc.). Hi haurà un llibre de manteniments, on 
s’indiquin les revisions realitzades i la planificació de les properes. La persona o 
persones que facin servir la màquina coneixeran aquest llibre de manteniment, i 
vetllaran perquè es duguin a terme i la maquinària estigui en l’estat òptim de per fer-
la servir.  

Els nivells d'oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i 
no es fumarà en la manipulació de la bateria o al repostar combustible.  

Disposar en la màquina d'extintor adequat, timbrat i amb les revisions al dia.  

El maquinista coneixerà el codi de senyalització gestual i verbal a utilitzar, segons la 
fitxa de senyalització. 

Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s'indicaran unes 
distàncies de seguretat atenent el seu abast i tasca a realitzar. 

Si efectua la maniobra amb l'ajuda d'un senyalista, no farà cap moviment de la 
màquina sense veure al senyalista i comprovar que no li pot afectar aquest 
moviment. 

El maquinista disposarà del corresponent carnet que l’habilita per a conduir la 
màquina en qüestió, i es sotmetrà a un reconeixement mèdic que certifiqui que és 
apte per al treball de maquinista. Comptarà amb l’autorització escrita de l’empresa 
conforme reuneix totes les aptituds per utilitzar la pala carregadora. 

Es respectarà la velocitat màxima permesa en les pistes i que a més estarà 
senyalitzada. 

Segons els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 formar i informar els treballadors de la 
correcta forma de treballar amb seguretat. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  CONDUCTOR DE LA GIRATÒRIA / MARTELL TRENCADOR 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Per pujar i baixar de la cabina s'utilitzaran els esgraons i les nanses, i es farà 
frontalment a la cabina,  agafant-se amb les dos mans. Ús de calçat adequat.  

Ha d'usar-se calçat de seguretat antilliscant, resistent a impactes i xafades. 

El conductor farà un reconeixement previ de la zona per on s'ha de desplaçar i el lloc 
concret per on ha d'actuar, amb l'objecte de detectar irregularitats, obstacles, etc., 
que puguin originar oscil·lacions a la cullera. 

S'evitarà, tot el que es pugui, que treballin màquines i persones a peu del tall en una 
mateixa zona. En cas que doni aquesta situació, es guardarà una distància mínima 
de seguretat de 5 metres, entre la persona i la màquina. Mai es farà servir la cullera 
com a transport de persones. 

Realitzar revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de control de 
la màquina (frens, llums, etc.) 

Cal mantenir les distàncies mínimes de seguretat al límit de talussos en funció de les 
característiques del terreny. Observar la formació de línies de ruptura de talús. 

La màquina disposarà de cabina antibolcada i es farà servir el cinturó de seguretat en 
tots els casos. No es superaran pendents del 30% al 35%. 

La màquina disposarà del dispositiu rotatiu lluminós, que advertiran a les màquines o 
persones que puguin estar a prop del perill. 

Es disposarà de casc, mascareta, protectors auditius i ulleres, dins de la cabina, per 
si cal sortir d’aquesta. El casc serà obligatori al sortir sempre, la resta d’epi’s es faran 
servir quan sigui necessari.  

Per fer el canvi martell-cullera o viceversa, es farà entre dos persones si cal. Es 
redactarà un procediment escrit. 

Quan es faci servir el martell percutor, es faran servir els protectors auditius si la 
cabina no està insonoritzada, les finestres han d’estar obertes, així com tot el 
personal que hagi de romandre a prop. 
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No es farà cap classe d'ajust amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 

Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es pararà 
el motor, després s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

Esperar que descendeixi la temperatura del motor abans de realitzar manteniments, 
usar guants de pell si és possible. 

Guardar les distàncies de seguretat exigides reglamentàriament respecte a línies 
elèctriques. 

Es realitzaran revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de 
control de la màquina (frens, llums, etc.). Hi haurà un llibre de manteniments, on 
s’indiquin les revisions realitzades i la planificació de les properes. La persona o 
persones que facin servir la màquina coneixeran aquest llibre de manteniment, i 
vetllaran perquè es duguin a terme i la maquinària estigui en l’estat òptim de per fer-
la servir.  

Els nivells d'oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i 
no es fumarà en la manipulació de la bateria o al repostar combustible.  

Disposar en la màquina d'extintor adequat, timbrat i amb les revisions al dia.  

El maquinista coneixerà el codi de senyalització gestual i verbal a utilitzar, segons la 
fitxa de senyalització. 

Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s'indicaran unes 
distàncies de seguretat atenent el seu abast i tasca a realitzar. 

Si efectua la maniobra amb l'ajuda d'un senyalista, no farà cap moviment de la 
màquina sense veure al senyalista i comprovar que no li pot afectar aquest 
moviment. 

El maquinista disposarà del corresponent carnet que l’habilita per a conduir la 
màquina en qüestió, i es sotmetrà a un reconeixement mèdic que certifiqui que és 
apte per al treball de maquinista. Comptarà amb l’autorització escrita de l’empresa 
conforme reuneix totes les aptituds per utilitzar la retro-giratòria. 

Es respectarà la velocitat màxima permesa en les pistes i que a més estarà 
senyalitzada. 

Segons els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 formar i informar els treballadors de la 
correcta forma de treballar amb seguretat. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  CONDUCTOR DEL BULDÒCER 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Per pujar i baixar de la cabina s'utilitzaran els esgraons i les nanses, i es farà 
frontalment a la cabina,  agafant-se amb les dos mans. Ús de calçat adequat.  

Ha d'usar-se calçat de seguretat antilliscant, resistent a impactes i xafades. 

El conductor farà un reconeixement previ de la zona per on s'ha de desplaçar i el lloc 
concret per on ha d'actuar, amb l'objecte de detectar irregularitats, obstacles, etc., 
que puguin originar oscil·lacions a la cullera. 

S'evitarà, tot el que es pugui, que treballin màquines i persones a peu del tall en una 
mateixa zona. En cas que doni aquesta situació, es guardarà una distància mínima 
de seguretat de 5 metres, entre la persona i la màquina.  

Realitzar revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de control de 
la màquina (frens, llums, etc.) 

Per a la neteja de la màquina amb aire a pressió serà necessari utilitzar màscara, 
roba de treball, davantal i guants de goma i ulleres antiprojeccions. 

Cal mantenir les distàncies mínimes de seguretat al límit de talussos en funció de les 
característiques del terreny. Observar la formació de línies de ruptura de talús. 

Per a alliberar els frens amb la màquina parada serà necessari instal·lar les cunyes 
d'immobilització. 

La màquina disposarà de cabina antibolcada i es farà servir el cinturó de seguretat en 
tots els casos. No es superaran pendents del 30% al 35%. 

La màquina disposarà de dispositius lluminós  (rotatiu) i acústic, que advertiran a les 
màquines o persones que puguin estar a prop del perill.  

Es disposarà de casc, mascareta, protectors auditius i ulleres, dins de la cabina, per 
si cal sortir d’aquesta. El casc serà obligatori al sortir sempre, la resta d’epi’s es faran 
servir quan sigui necessari. 

No es farà cap classe d'ajust amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 
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Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es pararà 
el motor, després s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

Esperar que descendeixi la temperatura del motor abans de realitzar manteniments, 
usar guants de pell si és possible. 

Guardar les distàncies de seguretat exigides reglamentàriament respecte a línies 
elèctriques. 

Es realitzaran revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de 
control de la màquina (frens, llums, etc.). Hi haurà un llibre de manteniments, on 
s’indiquin les revisions realitzades i la planificació de les properes. La persona o 
persones que facin servir la màquina coneixeran aquest llibre de manteniment, i 
vetllaran perquè es duguin a terme i la maquinària estigui en l’estat òptim de per fer-
la servir.  

Els nivells d'oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i 
no es fumarà en la manipulació de la bateria o al repostar combustible.  

Disposar en la màquina d'extintor adequat, timbrat i amb les revisions al dia.  

El maquinista coneixerà el codi de senyalització gestual i verbal a utilitzar, segons la 
fitxa de senyalització. 

Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s'indicaran unes 
distàncies de seguretat atenent el seu abast i tasca a realitzar. 

Si efectua la maniobra amb l'ajuda d'un senyalista, no farà cap moviment de la 
màquina sense veure al senyalista i comprovar que no li pot afectar aquest 
moviment. 

El maquinista disposarà del corresponent carnet que l’habilita per a conduir la 
màquina en qüestió, i es sotmetrà a un reconeixement mèdic que certifiqui que és 
apte per al treball de maquinista. Comptarà amb l’autorització escrita de l’empresa 
conforme reuneix totes les aptituds per utilitzar el buldòcer. 

Es respectarà la velocitat màxima permesa en les pistes i que a més estarà 
senyalitzada. 

Segons els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 formar i informar els treballadors de la 
correcta forma de treballar amb seguretat. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  PERFORISTA (CARRO PERFORADOR) 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Per pujar i baixar de la cabina s'utilitzaran els esgraons i les nanses, i es farà 
frontalment a la cabina,  agafant-se amb les dos mans. Ús de calçat adequat.  

Ha d'usar-se calçat de seguretat antilliscant, resistent a impactes i xafades. 

El conductor farà un reconeixement previ de la zona per on s'ha de desplaçar i el lloc 
concret per on ha d'actuar, amb l'objecte de detectar irregularitats, obstacles, etc., 
que puguin originar oscil·lacions a la cullera. 

S'evitarà, tot el que es pugui, que treballin màquines i persones a peu del tall en una 
mateixa zona. En cas que doni aquesta situació, es guardarà una distància mínima 
de seguretat de 5 metres, entre la persona i la màquina.  

Realitzar revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de control de 
la màquina (frens, llums, etc.) 

Els empalmes estaran sempre en perfectes condicions. 

Es verificaran les fuites d'aire i oli que puguin produir-se per junts, acoblaments 
defectuosos o trencaments de mànegues o tubs. 

Totes les eines deteriorades o gastades, hauran de ser prompta i acuradament 
reparades. 

La instal·lació d'aigua tindrà les degudes condicions per a que no falti en cap moment. 

Abans de desarmar un martell, se li tancarà el pas de l'aire. 

Per a la neteja de la màquina amb aire a pressió serà necessari utilitzar màscara, 
roba de treball, davantal i guants de goma i ulleres antiprojeccions. 

Es protegiràn els elements rotatoris del braç i s’escriurà un procediment de com s’ha 
d’actuar en cas d’atrancament o trencament de les barilles o del cap rotatori. 

Cal mantenir les distàncies mínimes de seguretat al límit de talussos en funció de les 
característiques del terreny. Observar la formació de línies de ruptura de talús. 

Per a alliberar els frens amb la màquina parada serà necessari instal·lar les cunyes 
d'immobilització. 
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La màquina disposarà de cabina antibolcada i es farà servir el cinturó de seguretat en 
tots els casos. No es superaran pendents del 30% al 35%. 

La màquina disposarà de dispositius lluminós  (rotatiu) i acústic, que advertiran a les 
màquines o persones que puguin estar a prop del perill.  

Es disposarà de casc, mascareta, protectors auditius i ulleres, dins de la cabina, per 
si cal sortir d’aquesta. El casc serà obligatori al sortir sempre, la resta d’epi’s es faran 
servir quan sigui necessari. 

Es faran servir els protectors auditius si la cabina no està insonoritzada, les finestres 
han d’estar obertes, així com tot el personal que hagi de romandre a prop.Es faran 
servir les proteccions de la màquina contra la pols. Es complementarà amb l’ús de la 
mascareta quan sigui necessari. 

Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es pararà 
el motor, després s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

No es farà cap classe d'ajust amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 
Esperar que descendeixi la temperatura del motor abans de realitzar manteniments, 
usar guants de pell si és possible. 

Guardar les distàncies de seguretat exigides reglamentàriament respecte a línies 
elèctriques. 

No reperforar mai barrines fallides, ni fons de barrines. El replanteig de la pega el 
realitzarà la persona responsable. 

El perforista portarà una anotació de les irregularitats que experimenti en la perforació 
(buits, canvis de duresa en el terreny, etc.) i donarà compte d'això a l'artiller 
responsable. 

Es realitzaran revisions periòdiques de manteniment i inspecció dels òrgans de 
control de la màquina (frens, llums, etc.). Hi haurà un llibre de manteniments, on 
s’indiquin les revisions realitzades i la planificació de les properes. La persona o 
persones que facin servir la màquina coneixeran aquest llibre de manteniment, i 
vetllaran perquè es duguin a terme i la maquinària estigui en l’estat òptim de per fer-
la servir.  

Els nivells d'oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i 
no es fumarà en la manipulació de la bateria o al repostar combustible.  

Disposar en la màquina d'extintor adequat, timbrat i amb les revisions al dia.  
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El maquinista coneixerà el codi de senyalització gestual i verbal a utilitzar, segons la 
fitxa de senyalització. 

Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s'indicaran unes 
distàncies de seguretat atenent el seu abast i tasca a realitzar. 

El maquinista disposarà del corresponent carnet que l’habilita per a conduir la 
màquina en qüestió, i es sotmetrà a un reconeixement mèdic que certifiqui que és 
apte per al treball de maquinista. Comptarà amb l’autorització escrita de l’empresa 
conforme reuneix totes les aptituds per utilitzar el carro perforador. 

Es respectarà la velocitat màxima permesa en les pistes i que a més estarà 
senyalitzada. 

Segons els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 formar i informar els treballadors de la 
correcta forma de treballar amb seguretat. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  OP. Instal·lacions de Tractament de Materials 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Les vies d'accés i les zones de treball estaran perfectament il·luminades. 

Es vigilarà especialment els terrenys irregulars, humits, mullats, amb forats… 

Es col·locaran baranes a 90 cms. d’alçada i amb els tres nivells reglamentaris (passamà, 
intermig, rodapeus) allà on hi hagi risc de caiguda. Les passarel·les tindràn un mínim de 60 
cms. d’ample i tindran baranes laterals. 

Tots els elements sobresortints que no es poden eliminar, s’hauran de senyalitzar de tal 
manera que puguin ser advertits pels operaris. 

Per a prevenir lesions en els peus, els operaris hauran d'utilitzar calçat de seguretat 
adequat amb protecció en la puntera. Senyalitzar l'obligació segons el RD 485/97: 
“Senyalització en els llocs de treball”. 

Mantenir distàncies mínimes de seguretat a talussos en funció de les característiques del 
terreny. Observar la formació de línies de ruptura de talús. Senyalitzar els desnivells. 

No es retiraran les proteccions anticaigudes de les tremuges i si es deterioren seran 
reemplaçades per personal especialitzat 

Es prohibeix als operaris que estiguin en la zona de càrrega de tremuges i camions.  

Serà obligatori l'ús de casc en tot el recinte. Prohibit el pas per sota de les cintes 
transportadores. Senyalitzar els riscos. 

La cinta transportadora emetrà un senyal acústic abans d'arrencar. Queda terminantment 
prohibit la circulació de personal per sobre de la cinta. 

La cinta disposarà al llarg del seu recorregut un cable de parada d'emergència. La zona de 
cap i de cua de corrons estarà protegida impedint l'atrapament. La roba dels operaris serà 
ajustada sense folgances. 
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El cable d'alimentació de la cinta haurà d'estar disposat de tal forma que l'operació de 
movimient previst no generi tensions mecàniques en el cable, i que no existeixin riscos de 
caigudes. Quan es produeixi un salt en el diferencial o els magnetotèrmics per fallada a 
terra o curtcircuit en el conjunt matxucadora + cinta transportadora, s'admetrà que el  
personal de planta realitzi un rearmament. No obstant si es repeteix la fallada avisarà al 
personal de manteniment qualificat perquè puguin determinar l’origen de la fallada. 

No s'eliminaran les proteccions de què disposen les màquines. La maquinària complirà 
amb el que disposa el R.D. 1215/97 sobre equips de treball. En el treball amb aquests 
equips s'utilitzaran equips de protecció individual (ulleres de seguretat o proteccions 
facials) sempre que sigui necessari. Es senyalitzaran els riscos i l'obligació d'ús d'EPI'S. 

Al treballar en l'exterior, en molts casos hi ha el risc de patir temperatures extremes 
(caloroses a l'estiu i fredes a l'hivern), per tant, com primera norma preventiva, la roba de 
treball s'adaptarà a l'estació meteorològica. És aconsellable beure aigua sovint per evitar 
deshidratacions. 

Es proporcionarà roba impermeable per al resguard de la pluja. 

L'ambient on circulen vehicles per pistes de terra genera grans concentracions de pols, etc. 
La inhalació contínua pot produir pneumoconiosi.  Per a evitar un ambient de pols es regarà 
contínuament però sense produir acumulacions d'aigua.  

Realitzar l'avaluació de concentració de pols respirable i concentració de sílex lliure. Serà 
obligatori l'ús de màscares filtrants en les zones on l'acumulació de partícules sigui major, 
entre altres en els voltants de la matxucadora.  

Segons l'art. 6 i 7 del RD 1316/1989 Sobre protecció dels treballadors enfront dels riscos 
derivats de l'exposició al soroll: 

Pla General: Reducció de l'exposició al soroll. 

Formació i informació dels treballadors sobre els riscos, mesures preventives, protectors 
auditius i control mèdic segons art.22 de la Llei 31/95. 

Es realitzarà de forma anual És aconsellable beure aigua sovint per evitar deshidratacions 

una avaluació higiènica d’exposició al soroll. 

Es Subministrarà als treballadors protectors auditius i s’indicarà l'obligació de portar-los. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  OP. De Manteniment 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Les escales de mà tindran les condicions necessàries perquè la seva utilització no suposi 
un risc de caiguda en alçada per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de 
tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin la seva obertura (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

No s'utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva 
resistència, i està prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

Abans d'utilitzar una escala manual, s'haurà d'assegurar la seva estabilitat. La base de 
l'escala haurà de quedar sòlidament assentada i, en el cas d'escales simples, si és 
necessari, la part superior se subjectarà al parament sobre el qual es recolzarà (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

Les escales simples es col·locaran formant un angle de 75 graus amb l'horitzontal, i els 
muntants sobrepassaran 1 metre el nivell superior (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

L'ascens i descens per l'escala s'efectuaran de cara a ella i salvant els graons d'un en un.  
Per a dur a terme treballs a més de 3,5m., on s'hagin d'efectuar desplaçaments o 
esforços, s'utilitzarà cinturó de seguretat o bé s'adoptaran mesures de protecció 
alternatives (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

Està prohibit el transport i la manipulació de càrregues pujant o baixant escales de mà, 
quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

El pis dels bastides tindrà una amplària mínima de 60 cms. i, en tot cas, les seves 
mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que hagin d'utilitzar-la (R.D. 1627/1997, 
annex IV, part c, punt 5b / O.L.C.V.C. Art. 221). 

Els diversos elements que conformen la plataforma del bastida es subjectaran a 
l'estructura suport per mitjà de mordasses o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., arts. 
206 i 221). 
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En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis dels bastides, situades a 
més de 2 m d'alçada, s'instal·larà una barana, la qual es col·locarà just a la vora de la 
plataforma sense  que queden espais oberts entre ambdós (O.L.C.V.C., art. 206). 

Els diversos elements que conformen l'estructura del bastida estaran perfectament 
recolzats, tant en sentit horitzontal com en sentit transversal i, sempre que sigui possible, 
s'ancoraran a la façana o estructura (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / 
O.L.C.V.C. Art. 241). 

En la base dels bastides tubulars, s'instal·laran unes peces que permeten un millor 
assentament de l'estructura i de nivellació, i els muntants estaran perfectament aplomats 
per tal d'assegurar l'estabilitat i seguretat del conjunt (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, 
punt 5a / O.L.C.V.C. Art. 241). 

L'accés a les plataformes del bastida s'efectuarà per mitjà d'escales modulars  adaptades 
al propi bastida o altres sistemes que ofereixin garanties de protecció equivalents. 

Per al muntatge i desmuntatge d'aquest tipus de bastida, és obligatori l'ús del cinturó de 
seguretat o altres sistemes de protecció equivalents  (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, 
punt 3b / O.L.C.V.C. Art.193). 

És precís efectuar les revisions i el manteniment corresponent segons les instruccions del 
fabricant. 

Les operacions de neteja i manteniment o reparació de màquinaria s'efectuaran sempre 
amb aquesta parada. 

Facilitar als treballadors que hagin d'utilitzar màquinaria, les instruccions d'ús del fabricant.

Els òrgans agressius de la màquina disposaran dels corresponents protectors, els quals 
no s'anul·laran per cap motiu. 

La màquina disposarà de doble aïllament elèctric. 

Les màquines en situació d'avaria o semiavaria s'entregaran al responsable o superior 
més pròxim per a la seva reparació. 

Es prohibeix la utilització de màquines o eines a personal no autoritzat. 
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Durant l'ús de les màquines radials, els treballadors utilitzaran equips de protecció 
individual: guants, botes de seguretat, ulleres de protecció. 

Veure l’apartat : Equips de Protecció Individual. 

Utilitzar les màquines segons les instruccions indicades pel fabricant o distribuïdor. 

Assegurar-se que el disc a utilitzar és el correcte al material a tallar. 

Substituir el disc quan es detectin fissures. 

No intentar treballar en posicions poc accessibles ni inclinat lateralment, ja que el disc pot 
fracturar-se i produir lesions. 

No donar colps amb el disc mentre s'estigui tallant. 

Disposar d'elements de subjecció per a la peça a tallar, quedant prohibit subjectar-la amb 
els braços o els peus. 

Per a evitar atrapaments en transmissions, engranatges i elements mòbils, totes les 
reparacions que s'efectuïn es realitzaran amb el motor apagat i sense tensió.  Una vegada 
finalitzat el treball es procedirà a posar totes les proteccions de què disposi la màquina. 

No realitzar cap treball  (netejar, greixar o regular elements) quan la màquina està en 
moviment. 

Quan realitzem treballs de reparació o manipulació de peces del motor, s’utilitzaran guants 
de protecció, els quals han d'estar homologats (marcatge CE). 

Es recomana que la roba dels treballadors sigui el més cenyida possible, sobretot en les 
canells.  Es recomana evitar portar el cabell llarg solt, cadenes, polseres, anells o altres 
elements que puguin quedar atrapats amb els elements en moviment, corrons, etc. 

S'utilitzaran les tècniques adequades segons el RD 487/97 disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues que comporta riscos dorsolumbars 
pels treballadors. 

Subjectar de manera segura la càrrega. Fer la força d'alçament amb les cames, no amb 
l'esquena. Mantindre sempre l'esquena recta. No torsionar el tronc, girar amb els peus. 
Demanar ajuda a un company per a manipular càrregues pesades. Evitar que els operaris 
hagin de recórrer grans distancies d'elevació, descens o transport de càrregues. 
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Durant els treballs de soldadura s'utilitzaran equips de protecció individual que eviten el 
contacte directe (amb la font de calor i els materials que estan a altes temperatures), com 
indirecte, (projeccions d’espurnes). 

L'equip indispensable ha de consistir en: davantal de cuiro amb banys de crom, guants de 
cuiro de mànega llarga contra riscos mecànics i tèrmics,  bótes de seguretat,  polaines 
d'obertura ràpida, amb els pantalons a sota.  Quan el treball ho requereixi, gorra contra les 
espurnes o casc de seguretat. 

Tot treball en instal·lacions elèctriques d'equips, quadres, etc., o en la seva proximitat, que 
comporti un risc elèctric haurà d'efectuar-se sense tensió, excepte en les operacions 
elementals com, per exemple, l'obertura i el tancament d'interruptors o seccionadors, la 
mesura d'una intensitat, assajos d'aïllament elèctric o la comprovació de concordança de 
fases (RD614/2001).  

Separar els materials combustibles i inflamables i col·locar-los a una distància de 
seguretat, almenys de 10 metres i de no ser possible, cobrir els materials amb mantes 
ignífugues o bé aïllar els treballs de soldadura amb paraments o mampares que 
garanteixin la seva protecció. 

Facilitar als treballadors les fitxes de seguretat dels productes que utilitzen. 

Els treballadors hauran de llevar-se la roba tacada de greix i no posar-se-la de nou fins 
que eixa roba s'hagi netejat. 

Els treballadors utilitzaran màscares buco-nasals per a protegir-se de malalties pulmonars 
que podrien sorgir amb el temps. Els treballs de curta duració no estaran eximits 
d'aquesta obligació. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  FACULTATIU  

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Ha d'evitar-se que els cables elèctrics, cables d'equips informàtics, de telèfon o altres 
estiguin situats en les zones de pas.  En el cas que els cables hagin de creuar zones de 
pas es cobriran amb interlínies especials per al sòl (de mitjalluna). 

Establir un programa periòdic d'ordre neteja per a evitar que s'acumulin obstacles en llocs 
de treball, arxius, corredors, etc. 

És recomanable que els estants es fixin al terra, a la paret o entre si, per a millorar i evitar 
el basculament. 

La instal·lació elèctrica disposarà d'una xarxa general de posada a terra a la qual hauran 
d'estar connectades totes els receptors elèctrics.  

No s'utilitzaran endolls múltiples (lladres) ja que la base de l'endoll disposa d'una posada a 
terra, i el lladre no la té. Aquest tipus d'endoll sobrecarregarà la línia i pot representar un 
greu perill.  

Per a evitar la fatiga visual se seguiran les recomanacions següents: 

La distància entre el treballador i la pantalla de l'ordinador (distància de visió) no serà en 
cap cas inferior a 40 cm, ni superior a 90cm. 

Per a evitar reflexos, les pantalles no han de col·locar-se davant ni darrere de les 
finestres; l'eix principal de la vista del treballador ha de ser paral·lel a la línia de les 
finestres 

Una cadira incòmoda podria provocar molèsties dorsolumbars i lesions en les vèrtebres 
cervicals. Per a evitar-los, així com també les postures incorrectes, es recomana: 

La cadira de treball haurà de ser estable, regulable en alçada, proporcionant al treballador 
una postura còmoda. El respatller de la cadira serà recte.  L'alçada haurà de ser 
regulable.  L'esquena ha de recolzar-se des de les espatlles. 

L'alçada de la taula amb relació a la cadira, ha d'estar calculada de tal forma que, 
recolzant les mans sobre la taula, l'avantbraç quedi en posició horitzontal. 
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Els extintors estaran perfectament col·locats de forma fixa i duradora penjats en la paret, 
en un lloc fix de fàcil accés i bona visibilitat i a una alçada de no més d'1,70 m des del 
terra a la part més alta de l'extintor.  

Els mitjans d'extinció d'incendis i les vies d'evacuació se senyalitzaran seguint els criteris 
del RD 485/1997 “Senyalització de seguretat i salut en el treball”.  

En treballs topogràfics, no situar-se a menys de 2 metres de barrancs o talls. El terreny 
pot cedir si no s'estable. Si és necessari es farà servir arnés de seguretat i el sistema de 
politja autoblocant ancorada a un punt fix, o s'instal·larà una línia de vida, per evitar 
caigudes en alçada a distint nivell. 

En treballs d'inca d'estaques hi ha el risc de patir cops, hauran d'utilitzar-se guants de pell. 
En terreny rocós, s'haurà de fer ús de les ulleres contra projeccions ja que es pot donar el 
cas de projeccions de partícules.  

Encara que només s'ha detectat una línia elèctrica aèries de poca altura i que pugui 
afectar els treballs amb mires telescòpiques o amb jalons, es tindran sempre en compte 
les distàncies de seguretat que oferex la normativa. S'estudiarà el voltatge de la línia i 
l'altura de la mateixa per a evitar el contacte directe o que salti l'arc elèctric. 

S'usaran màscares si es detecta un ambient polsegós continuat, per a evitar la inhalació 
de partícules en suspensió. En cas de realitzar treballs en un ambient de soroll elevat (no 
es pot mantindre una conversació a un metre de distància) es recomana utilitzar 
protectors auditius.  

El calçat de seguretat serà de la classe III (puntera, sola antilliscant, plantilla antipunxades 
i amb turmellera reforçada). 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  Condicions Generals (afecten tots els Treballadors) 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Serà obigatori l'ús de casc en tot el recinte exterior, per evitar possibles projeccions 
produïdes pels diversos elements (càrrega / descàrrega de camions, cintes 
transportadores, voladures) així com despreniments naturals de pedres o partícules dels 
talussos naturals. 

Per a prevenir lesions en els peus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat adequat amb 
protecció en la puntera i en la sola. Senyalitzar l'obligació segons el RD 485/97: 
“Senyalització en els llocs de treball”. 

Mantenir distàncies mínimes de seguretat a talussos en funció de les característiques del 
terreny. Observar la formació de línies de ruptura de talús. Senyalitzar els desnivells. 

La instal·lació elèctrica disposarà d'una xarxa general de posta a terra a la qual hauran 
d'estar connectades totes els receptors elèctrics.  

Els cables de prolongació han de tindre tres o cinc fils, un d'ells de posta a terra. L'única 
excepció la constitueixen la utilització d'aparells elèctrics dotats de doble aïllament, que 
es reconeixen perquè estan senyalitzats amb dos quadrats un dins de l'altre. 

Està prohibit fumar mentre reposten els vehicles. S’hauran de tapar amb terra o un altre 
element si es produeixen vessaments. 

Separar els materials combustibles i inflamables i col·locar-los a una distància de 
seguretat respecte el focus de perill, almenys a 10 metres i de no ser possible, cobrir els 
dits materials amb mantes ignífugues o bé aïllar els treballs amb paravents o mampares 
que garanteixin la seva protecció. 

Mantindre's allunyat de les zones d'actuació o de pas de vehicles. Aquests circularan per 
les pistes així com els vianants pels passos habilitats i senyalitzats. La maquinària 
incorporarà senyal acústic de marxa enrere i lluminosa en la part alta de la màquina. 

Respecta les normes i senyals de circulació: límits de seguretat establerts, distància de 
seguretat, senyalitzacions… 
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. 

Mantenir els vehicles en bon estat, amb revisions periòdiques de frens, rodes, llums i 
altres elements que afecten la seguretat d'aquest. 

No conduir després d'haver consumit alcohol o en estat de somnolència. 

Els vehicles hauran de passar revisions tècniques periòdiques de I.T.V., en el termini 
establert, així com les revisions mecàniques pertinents. 

Està prohibit l'ús de telèfons mòbils mentre es condueix, excepte si es disposa dels 
dispositius de seguretat homologats (mans lliures integrat en el vehicle). 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

LLOC DE TREBALL :  ARTILLER 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Transport d'explosiu a la cantera. 

El transport des de fàbrica o magatzem del proveïdor fins a la cantera el farà una empresa 
especialitzada en aquest tipus de treballs. 

Las expedicions s'anotaran en la guia de circulació d'explosius i aniran acompanyades d'un 
guarda jurat. 

Durant l'operació de càrrega i descàrrega, el motor del vehicle ha d'estar parat. 

Transport de l'explosiu al tall. 

Si el transport es fa a peu, s'escolliran camins sense obstacles i accessos fàcils. 

S'evitarà en la mesura del possible, passar sota línies elèctriques amb els detonadors 
elèctrics. 

Els detonadors es transportaran apart de l'explosiu i dins dels envasos d'origen, o en 
cartutxeres “ad hoc”. No desfer les madeixes. Els detonadors elèctrics han de seguir 
tallacircuitats. 

En cap cas es tallaran els cables dels detonadors elèctrics. 

Les comandes d'explosiu es faran en la quantitat justa a utilitzar, en aquest cas, 
des del vehicle de transport poden portar-se directament al punt d'utilització. Si   després de 
la voladura es produís un sobrant, es procedirà a la seva destrucció. 

No es transportaran ni emmagatzemaran detonadors i explosius en la mateixa caixa. 

Destrucció d'explosius. 

La destrucció d'explosius sobrants o en mal estat l'ha de fer un expert qualificat (vigilant de 
seguretat). 

La millor forma de destruir explosius i cordó detonant és cremant-los, guardant les 
distàncies reglamentàries. S'escollirà un lloc allunyat de la vegetació, fulles seques, etc. Per 
a dita operació es disposarà d'una font de subministrament d'aigua propera per a evitar la 
possible propagació del foc, o en el seu defecte, de sorra o terra i mitjans suficients per a 
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estendre-la. 

No han de destruir-se conjuntament explosius de classes diferent. Els explosius, pólvora 
negra, cordó detonant i metxes de seguretat, han de ser examinats amb cura abans de la 
seva destrucció per a assegurar-se de que no contenen detonadors de qualsevol tipus. 

Els explosius no han de ser cremats en les seves caixes o apilats. S'estendran els cartutxos 
sobre el terreny, damunt d'un paper o altre material que cremi bé. L'espessor de la capa 
d'explosius no ha d'excedir de 7 cm. Per a ajudar  a la ignició, a vegades, s'ha d'impregnar 
els cartutxos amb fuel o un altre combustible. 

Per a iniciar la crema es pot usar metxa o un foc pilot que permeti a l'operari arribar a un 
lloc segur abans de que el foc arribi als explosius. 

Mai es col·locarà una segona pila en el lloc on cremà la primera. 

Les caixes d'explosius i material d'embalatge es cremaran. Aquesta operació es realitzarà 
dins d'un bidó o similar i s'anirà tirant el material de forma que les flames no sobresurtin del 
recipient en el que s'efectua la crema. 

També es cremarà el cordó detonant. Els carrets s'han de desenrotllar i estendre en línies 
paral·leles separades 2m, sobre paper o material combustible. 

La pólvora negra es destrueix abocant-la en dipòsits d'aigua. Aquests dipòsits no estaran 
connectats a xarxes d'abastament municipals ni seran per a consum humà. 

La millor forma de destruir detonadors és fer-los detonar amb explosius sota confinament. 
Mai tirar-los a abocadors, rius, llacs, etc.  Millor detonar-los en les seves caixes d'origen o 
en petites caixes. S'excava en l'arena seca un forat de 50 cm. de profunditat, col·locant la 
caixa a destruir en el fons i encebant-la amb un cartutx d'explosiu d'uns 250 g. i un 
detonador elèctric o ordinari amb metxa. Després es tapa el forat amb arena i es dispara.  

Comportament després del tir. 

Acabada la pega, esperar 15 minuts en pega elèctrica i 30 en pega normal. L'artiller i 
l'encarregat recorreran la zona per a detectar i senyalitzar les barrines fallides i altres 
possibles perills (roques soltes, esquerdes, ...). En tot cas, no tornar a la zona de tir fins a 
que es dissipin els fums de la voladura. Ventilar bé la zona. 

Respecte a les barrines fallides, hauran de senyalitzar-se, fins a fer-les inofensives. 
Aquesta feina la realitzarà l'artiller, qui serà instruït per part de la Direcció Facultativa 
d'acord al punt 9.3. de la ITC 10.2.01. 
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Perforació. 

La zona de voladures, abans d'iniciar els treballs de perforació i fins al final de la última 
voladura, estarà senyalitzada, advertint del risc d'explosions i prohibint el pas a tota persona 
aliena a l'obra. 

Procurar evitar la pols. Usar procediments d'humidificació i captadors de pols. Usar caretes.

Utilitzar equip personal de seguretat adequat: casc, botes, guants, roba,... 

Evitar sorolls i vibracions usant mecanismes d'insonorització i taps acústics. 

Durant els moviments dels carros d'un tall a l'altre, s'evitarà passar per sota de línies 
elèctriques, i si això no és possible, es comprovarà que existeix suficient distància entre la 
ploma i la línia. La lliscadora es situarà en posició abatuda. 

Evitar errades de maquinària, mal arrancada dels motors, trasllats inapropiats, 
emplaçaments indeguts, mala utilització, falta de manteniment, etc. 

No reperforar mai barrines fallides, ni fons de barrines. El replanteig de la pega el realitzarà 
la persona responsable. 

El perforista portarà una anotació de les irregularitats que experimenti en la perforació 
(buits, canvis de duresa en el terreny, etc.) i donarà compte d'això a l'artiller responsable. 

Càrrega de barrines. Preparació de la pega. 

Carregar només immediatament abans de la voladura. Usar atacadors de fusta o d'algun 
altre material que no produeixi espurnes ni càrregues elèctriques. Manipulació exclusiva de 
l'artiller (podran ajudar-lo altres artillers sota les seves ordres). No carregar mentre s'està 
perforant. 

Es prendran les mesures necessàries per a evitar una excessiva projecció dels materials. 
(mantes de geotextil o cortines de terra i neumàtics) 

Es disposarà en el tall d'una sirena o qualsevol altre tipus de senyal acústica capaç de fer-
se sentir a més de 500 m. 

No s'iniciarà la càrrega quan hi hagi perill de tempesta, si la iniciació és elèctrica. 

Està absolutament prohibit tallar els cables dels detonadors elèctrics. 

El cartutx encebat i no utilitzat serà privat del seu detonador pel mateix artiller que el 
prepari. No es deixarà sense vigilància o tancament efectiu una barrina carregada. No es 
permetrà la descàrrega de cap barrina, encara que hagi estat disparada. 
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En cas d'utilitzar el cordó detonant, el detonador col·locat fora de la barrina es col·locarà en 
la última barrina. 

Solament es podran utilitzar a granel aquells explosius de baixa sensibilitat, especialment 
indicats per a aquest tipus de càrrega. La resta d'explosius, sobre tot els que continguin 
nitroglicerina, han d'utilitzar-se en cartutxos i mai s'ha de treure o trencar-se el embolcall. 

En pegues elèctriques, l'artiller no portarà guants ni botes de goma. Abans de manipular els 
detonadors es descarregarà a terra, recolzant les mans al terra. 

Utilitzar un punxó adequat per a introduir el detonador en el cartutx. 

Línia de tir amb extrems en tallacircuit i aïllats a terra, fins a la seva connexió a l'explosor. 
Abans d'efectuar la connexió de la pega, es comprovarà la línia amb l'òhmetre. 

Evitar connexions i explosions prematures. Aquestes poden ser degudes a la creació de 
camps elèctrics i/o magnètics estranys, corrents erràtiques, galvàniques o 
electroquímiques, tempestes, etc. Per a això, s'han de paralitzar els treballs davant el risc 
de tempestes, tallacircuitar els extrems de les connexions dels cables, (l'artiller) la maneta 
de l'explosor s'ha de portar treta, etc. 

S'ha de comprovar periòdicament els equips auxiliars: Explosors, òhmetre, cablejat, etc. 

No fumar. 

No mesclar diferents tipus de detonadors, ni marques. 

Per a explosionar detonadors d'alta insensibilitat han d'utilitzar-se explosors indicats per a 
això. En qualsevol cas, l'explosor ha de tenir una potència superior en un 50% a la 
necessària segons el número de detonadors de la pega. 

Si s'usa cordó detonant, ha de presentar continuïtat uniforme en l'ànima de pentrita. Si hi ha 
empalmes, el solapament ha de ser superior a 20 cm. 

En la voladura amb metxa, s'ha de reduir al màxim aquest tipus i número de barrines per 
pega. Les metxes d'una sola peça, protegides per cinta aïllant o bany quitranat. En cas 
d'aigua o humitat, les unions de la metxa amb el detonador i el cartutx hauran d'estar 
resguardades amb greix, parafina, plàstic, etc. L'enllaç dels detonadors amb las metxes, es 
realitzarà a una distància de seguretat respecte de l'explosiu i els altres detonadors, 
utilitzant tenalles o pinces de seguretat que no siguin de ferro o d'acer. Està prohibit aixafar 
la càpsula amb les dents. S'ha de tallar la quantitat de metxa suficient per a que l'operari 
tingui temps de retirar-se a lloc segur. Cada artiller no tindrà a al seu càrrec més de 19 
metxes. S'ordenarà l'evacuació una cop transcorregut el temps que s'hagi calculat per a la 
ignició de la primera metxa, encara que la última no hagi estat presa. Abans de tornar al tall 
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comptar el número de barrines explosionades i en cas de manca d'alguna càrrega, no 
tornar fins després d'hora i mitja. 

La pega o tir. 

És necessari prevenir amb suficient antelació al veïnat, finques, etc. Si és possible es 
dispararan les voladures en les mateixes hores. 

Si hi hagués alguna finca, camí o carretera pròxima on poguessin arribar les projeccions, es 
tallarà prèviament el pas mitjançant elements físics. 

Abans del tir, l'artiller es cerciorarà de l'absència de personal, de que els accessos estan 
tallats i de que els explosius sobrants estiguin tan allunyats del tall com sigui possible. 

Utilitzar sirena acústica: un toc llarg significa aclarida de la zona: dos tocs curts, imminència 
de la voladura; tres tocs curts, final d'operació. 

Es senyalitzarà convenientment l'entorn. S'acordonarà la zona de les voladures durant la 
fase de càrrega i pega, impedint el pas a persones alienes. 

El personal es protegirà, no només allunyant-se, sinó també protegint-se darrera elements 
rígids. 

L'artiller eliminarà el pont col·locat. Quan comprovi que la resistència és l'adequada, 
connectarà la línia de tir a la pega i dispararà. Si hi hagués alguna errada, es comprovarà 
de nou el circuit i es tornarà a disparar. 

S'utilitzarà l'explosor indicat. No utilitzar bateries ni corrent alterna. Vigilar sempre el bon 
estat de òhmetre. Comprovar la càrrega de la pila, la corrent mesurada mai ha de ser 
superior a 25 miliampers. La clau de l'explosor sempre ha d'estar en poder de l'artiller. 

En cas d'errada, deixar transcórrer un mínim de 5 minuts abans de recórrer la zona. 
Prèviament, guardar la clau de l'explosor a la butxaca. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

NORMATIVA INTERNA A SEGUIR PER SUBCONTRACTES :  CONDUCTOR DE CAMIÓ

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

És necessari netejar-se les sabates de fang abans de pujar a la cabina per a evitar 
que, al manipular-la el peu pugui relliscar. 

Pujar i abaixar del camió es realitzarà pels llocs previstos. 

El camió disposarà d'escala metàl·lica dotada esgraons antilliscants. 

Haurà d'usar-se calçat de seguretat adequat. Un cop fora de la cabina, circular pels 
llocs indicats al pas de persones.  

El conductor romandrà en la cabina durant la càrrega del camió, sempre que aquest 
disposi de visera sobre la caixa. L’ús de casc de seguretat pel cap, serà obligatori en 
els casos en què hagi de baixar del camió. Totes les maniobres de càrrega i 
descàrrega estaran dirigides per personal expert. 

Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent a les instruccions del  
fabricant. Ús de eines adequades en cada cas. 

Mai accedir a òrgans de transmissió en moviment. L'equip de manteniment s'ocuparà 
de les averies especials. 

Es farà un reconeixement de la zona per on haurà de circular el camió per tal 
d’advertir possibles desnivells, lliscaments de terres, instal·lacions elèctriques aèries, 
etc., que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

Guardar les distàncies mínimes a talussos i rases. Les distàncies de seguretat es 
calcularan en funció del tipus de material, de si és material de reblert, i de la 
inclinació del talús, ja sigui natural o resultant d’una excavació. Evitar ascensos / 
descensos per pendents massa pronunciades (no sobrepassar els 25 graus en 
terrenys secs i els 10 en terrenys molls o humits). Abans de posar en servei la 
màquina, comprovar tots els dispositius de fre. 

Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 

Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades només es faran si es 
descarrega cap al costat contrari al del pendent. 
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Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos. 

No sobrepassar, en cap concepte, la càrrega màxima del camió. 

Els nivells d'oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i 
no es fumarà en la manipulació de la bateria o al repostar combustible. 

Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s'indicaran unes 
distàncies de seguretat atenent el seu abast i tasca a realitzar. 

La cabina disposarà d'un farmaciola de primers auxilis. 

Disposarà d'extintor degudament timbrat i amb les revisions al dia. 

S'informarà els operaris que hagin de conduir el camió, sobre el risc que suposa i la 
forma correcta de fer-lo servir, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 

Està prohibit transportar persones en la caixa del camió. 

El camió només el farà servir el personal autoritzat que estigui en possessió del 
corresponent carnet oficial i tingui autorització escrita de l’empresa. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

SOBREESFORÇOS 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

 

A l'hora d'encarregar tasques que comporten la manipulació manual de càrregues, es 
tindrà en compte els criteris següents: 

Quan la càrrega sigui massa gran, pesada, difícil de subjectar, estigui en situació 
d'equilibri inestable, quan pel seu aspecte exterior pugui danyar el treballador, i en 
general quan per qualsevol altre motiu pugui suposar un risc per al treballador, es 
facilitaran els mitjans mecànics per a la seva manipulació, o bé s'assignarà un nombre de 
treballadors suficient per fer-ho amb les degudes condicions de seguretat per als 
treballadors. 

Els mitjans mecànics que es disposen per facilitar la manipulació de càrregues que han 
de ser adequats a les condicions físiques de les càrregues a manipular, podent-se 
utilitzar carretons manuals, carretons mecànics, etc. 

Per manipular una càrrega, cal seguir les instruccions següents: 

Recolzar els peus fermament a la superfície horitzontal i sòlida, i separar-los a una 
distància aproximada de 50 cm un de l'altre. 

Per a agafar la càrrega, separar les cames, doblegar els malucs i els genolls, mantenint 
l'esquena tan recta com sigui possible. 

Per a empentar els objectes i estirar ells, aprofitar el pes del propi cos de manera 
efectiva. 

Alçar el pes amb les cames, no amb l'esquena. Sempre cal mantindre l'esquena recta. 
Així, la columna vertebral treballa adequadament, resistint l'esforç al qual es sotmet. 

Mantindre la càrrega tan a prop del cos com sigui possible, ja que així augmenta molt la 
capacitat d'alçament. 
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Per a càrregues excessivament pesades sol·licitar l'ajuda d'un company. 

No girar la cintura mentre es sosté una càrrega pesada. En compte de girar la cintura, 
canviar de lloc els peus i fer girar tot el cos. 

Els objectes llargs i pesats es mouran entre diverses persones, si és possible de la 
mateixa alçada, alçant-los al mateix temps i pel mateix costat, i col·locant-los en el mateix 
espatlla. 

No alçar una càrrega pesada més amunt de la cintura en un sol moviment. 

Tot el personal, que manipuli càrregues, té l'obligació d'utilitzar casc, guants i calçat de 
seguretat contra agents mecànics. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

EINES ELÈCTRIQUES MANUALS 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

 

Segons el RD 1435/92 de 27 de novembre (BOE núm. 297 d'11.12.92) a partir de l'1 de 
gener de 1995, per a poder comercialitzar o posar en servei una eina elèctrica manual, 
haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  
fabricant. 

Les operacions de neteja i manteniment, o reparació, de la màquina s'efectuaran sempre 
amb la màquina parada. 

Facilitar als treballadors, que hagin d'utilitzar la màquina, les instruccions d'ús del 
fabricant. 

La màquina estarà protegida per mitjà de doble aïllament elèctric. 

El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i 
disposarà de clavilles estanques. 

S'informarà els operaris que hagin de manipular la eines elèctriques manuals, sobre el 
risc que suposen i la forma correcta d'utilitzar-les, d'acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

Només seran utilitzades pel personal autoritzat. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

COMPRESSOR 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

 

La màquina es carregarà-descarregarà per mitjà d'una eslinga a quatre punts i 
s'ubicarà de forma estable. 

Els treballadors que de forma continuada estiguin a prop d'un compressor estaran 
sotmesos a reconeixements mèdics amb periodicitat anual. 

Les zones on s'ubiquen els compressors es delimitaran i senyalitzaran.  

Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzen el compressor, i per a 
tots aquells que hagin de  treballar prop d'ells, de protectors auditius, segons la fitxa. 

Es controlarà l'estat de les mànegues, comunicant els desperfectes detectats 
regularment. 

Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4m., o més, en els encreuaments 
sobre els camins de la cantera. 

Quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes 
subjectes per mitjà de cunyes antilliscants. 

Les carcasses protectores estaran sempre instal·lades en posició tancada, per evitar 
atrapaments i sorolls. 

S'informarà als operaris que hagin d'utilitzar el compressor, sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-l’ho. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

 

Els portaelectrodes tindran el suport de manutenció de material aïllant de l'electricitat. 

La instal·lació elèctrica haurà de garantir que no hi ha punts en tensió que siguin 
accessibles i haurà de disposar d'un sistema de protecció contra contactes elèctrics 
indirectes. Es recomana utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses 
associada a dispositius diferencials. 

El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i 
disposarà de clavilles estanques. 

S'informarà els operaris que hagin de soldar, sobre el risc que suposa i la forma correcta 
de fer-ho. 

En tot moment s'han de protegir de les radiacions de l'arc voltaic per mitjà de pantalla,  i 
per tant, en cap moment s'ha de mirar directament. 

No picar el cordó de soldadura sense protecció. Les espurnes de material incandescent 
despreses poden lesionar els ulls. 

No tocar les peces acabades de soldar en prevenció de cremades. 

Soldar sempre en lloc ventilat per evitar intoxicacions i asfíxies. 

Abans d'iniciar la soldadura comprovar que no hi ha persones en l'entorn. Si hi ha 
d’haver persones a prop d’on s’efectuen les soldadures, s’hauran de col·locar pantalles 
de lona que envoltin la zona del soldador, impedint així que els rajos de llum enlluernin a 
la resta de treballadors.   

No deixar la pinça directament al terra o sobre els perfils. S'ha de disposar de 
portapinces. 

Disposar del cablejat de l'equip en el lloc més idoni, en prevenció d'entrabancs i caigudes 
al mateix nivell. 
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No utilitzar el grup si no es disposa dels protectors de cremades (careta, mandil, guants, i 
protectors de braços i cames). 

Comprovar que el grup està correctament connectat a terra. Encara que què salti 
l'interruptor diferencial, no anul·lar la presa de terra de la carcassa, s'ha avisarà al servei 
tècnic i al responsable de seguretat. 

Desconnectar totalment el grup de soldar cada vegada que es faci una pausa de 
consideració  (esmorzar, dinaar, etc.). 

Comprovar periòdicament el correcte estat dels cables per a evitar l'existència de zones 
de tensió accessibles. En el cas de detectar zones defectuoses, sol·licitar la substitució 
del cable i si s'ha de fer algun tipus d'unió es farà per mitjà de “ forro termoretràctil “. 

Triar l'elèctrode adequat pel tipus de cordó a executar. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

EINES MANUALS 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

 

Facilitar als treballadors que les hagin d'emprar les instruccions d'ús del fabricant. 

Les eines es revisaran periòdicament, per a garantir el compliment efectiu de les 
instruccions de manteniment que indica el fabricant. 

S'habilitarà una zona en el taller on puguin quedar endreçades de forma ordenada al 
finalitzar. 

Refusar tota eina que tingui el mànec defectuós. 

Es facilitaran fundes als treballadors per a portar les eines i claus punxants o bé caixes 
de eines, per a evitar que sigui portat en les butxaques. 

Seleccionar la eina adequada per al treball que s'hagi de realitzar. 

Comprovar el bon estat de la eina. 

Subjectar la eina amb seguretat i pel lloc adequat. 

Quan un treballador consideri que la eina està defectuosa no la tirarà, sinó que 
l'entregarà al responsable del magatzem. 

Les eines no s'han de deixar de forma desendreçada a qualsevol lloc, en prevenció 
d’evitar caigudes al mateix nivell i de trepitjades sobre objectes. 

Les eines es mantindran netes d'olis, greixos o altres substàncies relliscoses. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

ESCALES DE MÀ 

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

 

Les escales de mà tindran les condicions necessàries perquè la seva utilització no suposi 
un risc de caiguda en alçada per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de 
tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin la seva obertura (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

No s'utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva 
resistència, i està prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

Abans d'utilitzar una escala manual, s'haurà d'assegurar la seva estabilitat. La base de 
l'escala haurà de quedar sòlidament assentada i, en el cas d'escales simples, si és 
necessari, la part superior es subjectarà al parament sobre el qual es recolzarà (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

Les escales simples es col·locaran formant un angle de 75 graus amb l'horitzontal, i els 
muntants sobrepassaran  un metre el nivell superior (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

L'ascens i descens per l'escala s'efectuaran de cara a ella i salvant els graons d'un en un.  
Per a dur a terme treballs a més de 3,5m., on s'hagin d'efectuar desplaçaments o 
esforços, s'utilitzarà cinturó de seguretat o bé s'adoptaran mesures de protecció 
alternatives (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

Està prohibit el transport i la manipulació de càrregues pujant o baixant escales de mà, 
quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 
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7.3 Mesures de prevenció i protecció per a treballadors 
singulars. 

Les avaluacions de riscos consideraran de forma específica a aquells treballadors 
especialment sensibles a determinats riscos i, en funció d'aquestes, s'adoptaran les 
mesures preventives i de protecció necessàries.  

Així ho especifica la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en els seus articles 25, 26 i 
27, on l'empresari ha de garantir de manera específica la protecció d'aquells 
treballadors que potencialment siguin especialment susceptibles a determinats riscos. 
La Llei cita explícitament als treballadors sensibles, les dones embarassades i els 
menors: 

Treballador sensible: qualsevol treballador que per les seves pròpies característiques 
personals o estat biològic conegut, inclòs aquells que tinguin reconeguda la situació de 
discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos 
derivats del treball. 

Treballadora embarassada, que ha donat a llum o en període de lactància. 

Menors: qualsevol treballador menor de divuit anys. 

Si es donés el cas que algun lloc de treball hagués de ser ocupat per aquest tipus de 
personal, per mitjà de la realització de vigilància de la salut, es valorarà el risc en funció 
del tipus de situació especial.  

S'ha de consultar qualsevol dubte en cas d'incorporació de persones pertanyents als 
casos anteriors o quan canviïn les condicions de les actuals. 

 

D'altra banda en el Decret 26 de juliol de 1957 (Treballs prohibits a dones i 
menors) s'enumeren les indústries en què es prohibeix treballar, en general, als barons 
menors de divuit anys i a les dones, sigui quina sigui la seva edat dins del grup III 
(activitats extractives) inclòs en l'annex: 

Grup III: Mines, canteres , forns (Tall, extracció del mineral, preparació mecànica, 
polvorització i tamisat en sec de minerals i productes de mines i canteres, instal·lació de 
material, servei d'aparells d'extracció: torniquet, ascensors i plans inclinats, etc; servei 
de bombes i ventiladors en l'interior, transport de mineral en les galeries, treballs 
d'entibació. 
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Només les Inspeccions provincials de Treball competents podran autoritzar l'ocupació 
dels menors de divuit anys i de les dones de menys de vint-i-u, sempre que, amb un 
contracte d'aprenentatge o tractant-se de treball específicament adequat a les seves 
condicions, quedin plenament garantides la salut i la seguretat del treballadors. 

Dins l’apartat 9, s’inclouen els procediments per a la detecció i com cal actuar, en 
qualsevol dels casos abans esmentats.  
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8. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS. 

8.1 Mitjans de coordinació establerts. 

Els mitjans de coordinació que s’adopten en l’empresa Àrids del Bages, sorgeixen de 
la base legal vigent. Dins de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, trobem les 
referències que obliguen a establir una labor eficaç, de protecció de la Seguretat i Salut 
de tots els treballadors, que desenvolupen la seva activitat en un determinat centre de 
Treball: 

Article   24   de   la  Llei  31/95 de  PRL 

1)   Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors de dos o més 
empreses, aquestes hauran de  cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció 
de riscos laborals. Amb aquest fi, s'establiran els mitjans de coordinació que siguen  
necessaris  quant  a   la  protecció  i  prevenció  de riscos  laborals  i  la informació  
sobre  els  mateixos  als  seus respectius   treballadors,   en   els termes Previstos En 
L'apartat 1 de l'article 18 d'aquesta Llei. 

2)   L'empresari titular del centre de treball adoptarà les mesures necessàries perquè 
aquells altres empresaris que exerceixin activitats en el seu centre de treball rebin la 
informació i les instruccions adequades, en relació amb els riscos existents en el centre 
de treball i amb les mesures de protecció i prevenció  corresponents, així com sobre 
les mesures d'emergència a aplicar, per al seu  trasllat  als  seus  respectius 
treballadors. 

3)   Les empreses que contracten o subcontracten amb altres la realització d'obres o 
serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquelles i que es  desenvolupen en els 
seus propis centres de treball hauran de vigilar el compliment pels esmentats 
contractistes i subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

4)   Les obligacions consignades en l'últim paràgraf de l'apartat 1 

De l'article 41 d'aquesta Llei seran també d'aplicació, respecte de les operacions 
contractades, en els supòsits en què els treballadors de l'empresa contractista  o  
subcontractista no prestin serveis en els centres de treball de l'empresa  principal,  
sempre que tals treballadors hagin d'operar amb maquinària, equips,   productes,   
matèries primeres o útils proporcionats per l'empresa principal. 
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5)   Els deures de cooperació i d'informació i instrucció arreplegats en els apartats 1 i 2 
s'aplicaran respecte dels treballadors autònoms que exerceixin activitats en els dits 
centres de treball. 

Últim paràgraf de l'Apartat 1 de l'article 41: 

Els fabricants, importadors i subministradors hauran de proporcionar als empresaris, i 
aquests demanar d'aquells, la informació necessària perquè la  utilització  i  
manipulació  de  la  maquinària,  equips, productes, matèries primeres i estris de treball 
es produeixi sense riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, així com perquè 
els empresaris puguin complir amb les seves  obligacions  d'informació  respecte dels 
treballadors. 

Apartat 1 de l'article 18 

A fi de fer complir el deure de protecció establert en aquesta Llei, l'empresari adoptarà 
les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les   informacions 
necessàries en relació amb: 

A. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, tant aquells que 
afecten l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció. 

B. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos  assenyalats  
en  l'apartat  anterior. 

C. Les mesures adoptades de conformitat amb el que disposa l'article 20   d'Aquesta 
Llei (Mesures  d'Emergència). 

En les empreses que comptin amb representants dels treballadors, la  informació  a 
què es refereix el present apartat es facilitarà per l'empresari als treballadors a través 
dels esmentats representants; no obstant, haurà d'informar-se directament cada 
treballador dels riscos específics que afecten el seu lloc de treball o funció i de les  
mesures  de protecció i prevenció aplicables als esmentats riscos. 
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8.2/ 8.3 Procediments de coordinació. Cooperació, 
instruccions i vigilància en relació amb les empreses 
contractades. 

ASPECTES GENERALS 

Cal exigir a les empreses subcontractades dos coses: PROFESSIONALITAT i 
CAPACITAT TÈCNICA. 

S'evitarà o s'intentarà evitar a aquelles companyies que incompleixin algun dels 
requisits següents: 

No disposen de els equips adequats per a l'execució del treballs. 

No posseeixen una adequada capacitat tècnica. 

No acrediten una experiència demostrada en els treballs a contractar. 

No disposen del personal adequat i autoritzat per a l'execució de les Obres 

No reuneixen les característiques i condicions tècniques que els permetin complir     a 
les obligacions imposades en la L.P.R.L. i la resta de normativa vigent. 

Serà responsabilitat de l'empresa subcontractada i haurà de figurar explícitament en el 
contracte, la clàusula de responsabilitat de tots els recursos humans i materials per al 
desenvolupament de la seva comesa en l'empresa principal . 

Els apartats que segueixen es refereixen, a tota persona que entri a  treballar  en  el  
recinte  de  qualsevol  centre  de  treball  de  l'empresa principal, seguint  instruccions ,  
bé  per pertànyer a la seva plantilla, bé per pertànyer a una altra empresa 
subcontractada o bé en qualitat d'empresari autònom amb un treball encarregat per ell. 
S'inclou l'obligació de l'empresa subcontractada de vigilar i fer complir la normativa 
interna al personal citat. 

Certificats 

Les llicències, visats, taxes, certificacions, permisos,  homologacions o qualsevol altre 
document de semblant naturalesa, que d'acord amb normes de l'administració local, 
autonòmica i/o estatal, siguin  necessàries per a realitzar qualsevol de les facetes que 
porta implícit el desenvolupament de les activitats per a les que s'han establert la 
relació contractual entre l'empresa principal i la empresa subcontractada, hauran de 
ser gestionades i obtingudes directament per aquesta, llevat que en la relació 
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contractual s'estableixi el contrari. Hauran d'estar en vigor i mantinguts a 
disposició de l'empresa principal i de l'Organisme Oficial competent per a la seva 
inspecció. 

Documentació exigible en cada cas i que  ha  de materialitzar-se abans del 
començament dels treballs 

Previ a l'incorporació de la empresa subcontractada és  convenient  i  necessari 
realitzar una primera reunió de coordinació, de la  que s'alçarà  acta  i  en  la  que  
participaran  d'una  banda   l'empresa   principal representada  per  qui  designi  
l'empresari i d'altra banda l'empresa subcontractada, en la que es proporcionarà la 
documentació que s'enumera a continuació a fi que l'empresa Contractada  traslladi 
aquesta als seus respectius treballadors tal com estableix l'apartat 1 de l'art.18 de la 
L.P.R.L: 

Informació  i  instruccions  en   relació   amb   els   riscos existents en el centre de 
treball, tant els relatius a cada tipus de treball com els riscos comuns presents en  el 
centre de treball, així com la normativa interna de l'empresa. 

Informació i instruccions en relació amb les mesures d'emergència (Plans 
d'Emergència).  

Informació de com i quan es durà a terme la coordinació de PRL entre ambdues. 

Un cop entregada aquesta documentació extreta del present pla de seguretat, 
l'empresa subcontractada signarà l'acta d'adhesió al plà de seguretat. 

En la mateixa reunió o en una altra posterior, s'haurà d'analitzar el material i/o equips 
que utilitza l'Empresa Contractada per a la realització de la seva activitat i es 
comprovarà que compleixi amb els requisits exigits per la normativa legal  vigent en 
matèria de Seguretat (Certificats de fabricació, marcats CE,  especificacions tècniques, 
certificats de posada en servei,  …)  i  es  comprovarà  que hi ha un pla d'inspecció i 
manteniment de la maquinaria i equips disponibles. 

Quant  a   l'aptitud    dels  treballadors,  es  comprovarà  amb  els documents que 
siguin necessaris, per demostrar que: 

El personal que hagi de realitzar treballs sota instruccions o ordes de l'empresa 
contractant, tindrà la qualificació adequada i comptarà amb els  certificats  oficials 
degudament  actualitzats. 
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Els treballadors hauran d'haver passat els reconeixements mèdics previs, exigibles 
legalment, per a l'activitat que exerceixin i coneguin almenys el nom de  la  Mútua 
Patronal a la que pertanyi la seva empresa, així com el del centre sanitari al què han 
de ser enviats en cas d'urgència. 

Pel que fa referència a la formació, s'haurà de comprovar que l'han rebut i que fa 
referència al seu lloc de treball o a la seva activitat. 

Quant als requisits administratius bàsics, es comprovarà amb relació nominal que tots 
els treballadors estiguin a corrent de pagaments a la Seguretat Social i es troben 
donats d'alta en la mateixa. 

Una vegada realitzades estes comprovacions, podrà emetre's un comunicat de vist i 
plau per l'autorització d'inici dels treballs. 

Seguiment  de  les  diferents  obligacions  en  el transcurs de la realització dels treballs 
per mitjà del control d'aquests punts 

 a).- Quant a l'accés a les instal·lacions: 

Per a accedir a les instal·lacions de l'Empresa Principal, l'Empresa Contractada haurà 
de complir amb les normes establides en el Centre de treball,  en  relació  amb la 
correcta identificació del personal, dels vehicles i la resta de mitjans que s'utilitzen. De  
la  mateixa manera  caldrà  fer entrega a l'empresa Contractada d'un manual amb les 
Normes de  comportament  intern perquè sigui traslladat al seu personal i adquireixin 
un compromís de compliment de les mateixes. 

b).- Quant al Control de Personal: 

El personal que treballi diàriament en el Centre de Treball de l'Empresa Principal,  
haurà de ser objecte del control diari que en el seu moment es designi. 

En cas de produir-se alguna variació (alta o baixa) del personal, aquesta serà 
notificada immediatament, per mitjà de l'entrega d'una nova relació nominal 
degudament actualitzada a la persona responsable del Centre per a la seva anàlisi i 
conformitat si és possible. 

c).- Quant a Equips de protecció: 

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 103 -

Tot el personal de l'Empresa contractada vindrà  equipat  amb  el vestuari i mitjans de 
protecció que exigeix  la  reglamentació  vigent. Si un treballador perd, trenca o 
necessita material de protecció del qual no disposa, té la obligació d'informar al 
responsable que tingui per sobre seu. Aquest tè el deure de suministrar el material 
necessari perquè el treballador pugui continuar desenvolupant la seva feina. La seva 
empresa abonarà a Àrids del Bages l'import d'aquest material. 

Totes el material obligatori de seguretat, estarà certificat per als treballs que s'hagin de 
desenvolupar. 

d).- Quant a documentació dels registres de manteniment: L'empresa contractada 
mantindrà al dia els documents relatius al manteniment dels seus equips i realitzarà les 
revisions programades, emetent un comunicat amb els resultats de cada una 
d'aquestes revisions.  

e).- Quant a les labors de Coordinació 

Tots els responsables de les empreses contractades han de portar un llibre  de  
seguiment  de  coordinació, per a reflectir les diferents actuacions en matèria de 
Seguretat i Salut. 

En  aquest llibre quedaran reflectides es incorporacions de nous treballadors a  la 
cantera (amb la seva formació en matèria preventiva i reconeixement mèdic), la 
introducció de nous equips o maquinària (amb les seves característiques). Incidències, 
Anomalies detectades i, en general, qualsevol dada, fet o paràmetre  que resulti 
d'interés per a la realització de modificacions en les Avaluacions de Riscos i disseny de 
noves mesures preventives. 

Aquest llibre estarà a disposició per a la seva consulta per part de l'empresa principal. 

Així mateix el responsable dels treballs de l'empresa contractada haurà d'establir un 
mecanisme de comunicació amb el responsable en  matèria de Seguretat de l'empresa 
principal per comunicar-li els riscos que puguin esdevenir accidents o incidents greus 
que puguin posar en perill la integritat física dels treballadors, deixant l'anotació precisa 
en el llibre de seguiment de coordinació de seguretat i salut. 

Abans d'iniciar qualsevol activitat no prevista en la coordinació prèvia a l'inici dels 
treballs contractats, en una instal·lació o part d'ella, i la realització de la qual  pugui 
influir sobre les condicions de seguretat d'altres treballs o labors, el responsable de 
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l'empresa subcontractada farà una planificació de les tasques i mitjans per a realitzar-
les, traslladant-la al responsable de l'Empresa Principal i informant-li dels riscos que 
comporta per a la resta de la instal·lació o instal·lacions i labors annexes. 

Quan sigui necessari realitzar treballs que puguin comportar riscos especials, es 
realitzaran consultes entre les diferents empreses per a coordinar sobre les mesures 
pertinents al cas, no realitzant-se cap treball fins a rebre l'autorització per escrit per part 
de l'empresa principal,  on  s'especificaran   les  mesures  de  prevenció  i  de protecció 
a prendre. 

A més, els tècnics o comandaments que designin el responsables del centre de treball, 
podran realitzar inspeccions periòdiques als talls amb l'objecte de detectar l'existència 
de situacions de risc, emetent un comunicat  de  deficiències. Si n'hi hagués i,  segons  
el  seu criteri, es traslladarà immediatament, amb justificant de de Recepció,  a  
l'empresa   subcontractada  per a  la seva  correcció,  que  haurà de fer-se 
immediatament. 

S'haurà de deixar clar que la no correcció de les deficiències o la reincidència en les 
mateixes pot ser causa de rescissió del Contracte. 

f).- Quant a la notificació d'Accidents 

L'empresa subcontractada entregarà, degudament  omplenats,  els partes d'accidents 
mensuals, trimestrals i anuals, segons models oficials al seu Servei de Prevenció del 
centre de treball. Tanmateix emetrà una còpia a l'empresa principal, per controlar 
l'estadística d'accidentabilitat, podent aquesta realitzar una investigació per compte 
propi si l'accident és greu o creu que hi ha hagut algun tipus de negligència. 

g).- Quant a les obligacions en matèria de Seguretat Social: 

L'empresa subcontractada entregarà dins del termini i la forma escaient tots els 
documents següents: 

Fotocòpia dels TC-1 i 2 del total de la plantilla. 

Certificació conforme està al corrent en els pagaments a la Seguretat Social, basant-se 
en les garanties previstes en l'article 42 del R. D. 1 637/1 995 de 24 de març. 

De tota alta que es produeixi, fotocòpia d'alta en la Seguretat Social en el model 
legalment establert a aquest efecte. 
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h).- Quant a l'Aptitud dels Treballadors: 

El Responsable de l'empresa subontractada entregarà al responsable en matèria  de 
Prevenció de Riscos de l'Empresa Principal els Certificats d'aptitud del personal per a 
aquells treballs que així ho exigeixi la normativa vigent. 
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9. PRÀCTIQUES I PROCEDIMENTS PER A L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA. 

9.1 Procediments de treball, instruccions i autoritzacions. 

La sistemàtica d’aplicació de les pautes a seguir per aconseguir els objectius proposats 
s’estableix en base a procediments dels que deriven instruccions operatives i els 
pertinents registres per assegurar les accions requerides, així com el compliment de les 
necessitats de documentació establertes per la normativa vigent.  
Aquest apartat es revisarà com a mínim un cop a l'any per introduir-hi tots aquells 
factors que no s'hagin previst abans del començament dels treballs, o que s'hagin vist 
modificats un cop començat aquests. 
 
Els procediments que s’estableixen en aquest Document de Seguretat i Salut, i que 
complementen tot lo especificat anteriorment en altres apartats són: 
 

 Procediment de realització d'instruccions de treball. 
 Procediment per a l'incorporació de noves empreses. 
 Procediment per a la coordinació empresarial. 
 Procediment per la elecció d' EPI's. 
 Procediment de Senyalització. 
 Procediment per a la Vigilància de la Salut. 
 Procediment per a l'atenció a persones especialment sensibles. 
 Instrucció nº 1: treballs a prop de línies elèctriques 
 Instrucció nº 2: treballs en la matxucadora 
 Instrucció nº 3: treballs en el molí d'impactes 
 Instrucció nº 4: actuació en cas d'incendis 

 
Existirà un arxiu general on es trobarà l’original de cada document i on constarà la 
difusió que s’hagi realitzat de cada document.  La posada en circulació d’un document 
revisat implicarà la derogació de l’anterior.  
S'ampliarà a mesura que es detectin carences o es proposin millores. 
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PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE TREBALL 

OBJECTIU 

Establir la metodologia per a l’elaboració i tractament d’instruccions de treball, les quals 
desenvolupen els passos a seguir per a la correcta realització d’un treball o feina 
crítica. 

 

ABAST 

S’elaboraran instruccions de treball escrites d’aquelles tasques que es consideren 
crítiques, bé sigui degut a la seva complexitat i dificultat, o bé degut a que la mala 
execució u omissió d’aquesta tasca pugui repercutir significativament en la qualitat o 
seguretat del procés. 

 

IMPLICACIONS I RESPONSABILITATS 

- Tècnic de prevenció: Elaboració de les instruccions de treball.  Haurà de comptar 
amb el punt de vista i col·laboració dels treballadors implicats i pot comptar amb el 
recolzament i assessoria de personal especialitzat intern o extern de l’empresa.  

- Comandaments Intermitjos: Distribució i transmissió de les instruccions en la seva 
secció, vetllant pel correcte compliment i detectant necessitats d’actualització i 
millora.  Poden utilitzar-les com a document bàsic en la formació específica del lloc 
de treball.  

- Treballadors: Complir les instruccions de treball, comunicant al seu cap directe les 
mancances o deficiències que trobin en la seva aplicació.  Els treballadors designats 
poden participar en l’elaboració i/o revisió de l’instrucció de treball. 

- Treballadors Designats: Estaran informats de les tasques considerades crítiques 
així com de les instruccions de treball vigents i en curs d’elaboració.  Seran 
consultats prèviament a l’aprovació de les instruccions. 

 

DESENVOLUPAMENT 

Per a l’elaboració i implantació de les instruccions s’hauran de seguir les següents 
fases: 
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1. Determinació dels aspectes o feines objecte d’instrucció 

Mitjançant l’Avaluació De Riscos de les condicions de treball, establirà quins equips de 
treball, tasques o activitats són precises, amb l’objectiu que s’elaborin les estrictament 
necessàries.  És important no caure en un excés de sistematització i protocols, que 
puguin anar en detriment de la seguretat. 

2. Planificació de l’elaboració d’instruccions 

Com que l’Avaluació De Riscos indicarà quines instruccions hauran de seguir-se i la 
seva prioritat, l’empresa treballarà en l’elaboració dintre dels terminis corresponents 
marcats per la valoració del risc (es poden incloure dins de la planificació de l’exercici). 

3. Estudi o anàlisi de la tasca a sistematitzar 

Realitzar un estudi de la tasca o equip objecte d’instrucció abans de procedir a la seva 
redacció.  

Per això, juntament amb el document d’Avaluació De Riscos és fonamental no només 
la pròpia experiència o bones pràctiques del treballador, sinó també les indicacions o 
recomanacions que respecte d’una màquina, equip o substància els aporta el fabricant 
o subministrador.  Els manuals d’instruccions dels fabricants, les fitxes de seguretat i 
etiquetat són documents bàsics a consultar a l’hora de determinar els aspectes 
importants a incloure en l’instrucció. 

4. Redacció de la instrucció 

La redacció d’una instrucció ha de ser el més senzilla i clarificadora possible indicant, 
pas a pas, tot el que cal seguir per a la consecució de l’objectiu de la mateixa. 

 

La instrucció de treball haurà de contenir com a mínim els següents punts:  

- Objectiu. Exemple: 

L’objecte principal del present procediment específic és establir les normes 
bàsiques d’execució en el treball realitzat …………., sense altre que 
salvaguardar la Seguretat i la Salut. 

 

- Abast.  Exemple: 

L’abast es farà extensible a tot el personal de …………(nom de l’empresa). 
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- Criteris Exemple: 

Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

RD 1215/97, disposicions mínimes de protecció dels equips de treball. 

 

- Descripció de les Actuacions: Descriure pas a pas les actuacions que cal 
realitzar en l’execució de la tasca. 

- Autorització de Treballs: En cas que sigui necessari.  Exemple  

 

Per a la realització de treballs ……………… és necessari tenir una formació 
específica teòrica i pràctica. 

Per aquest motiu tots els treballs en/de, …………………… queden regulats per 
a tot el personal de …………… pel que queda terminantment prohibit realitzar 
treballs en aquests espais sense un permís de treball de l’empresa principal en 
la que presentem els postres serveis i ha d’estar signada pels responsables de 
producció i manteniment. 

 

- Equips de Protecció Personal: Relació exhaustiva dels equips de protecció 
necessaris per a realitzar la tasca. 

- Normes d’Obligat Compliment 

Una instrucció ben redactada i estructurada hauria de facilitar que fins i tot una persona 
no entesa en la matèria pogués conèixer l’activitat només llegint-la.  

5. Aprovació, tractament i control de la instrucció 

La instrucció haurà de ser revisada i aprovada per les persones que l’hagin realitzat, en 
col·laboració amb els representants dels treballadors.  La instrucció es codificarà 
d’acord amb els codis del sistema documental de l’empresa. 

6. Distribució i divulgació de la instrucció 

Establir una llista de distribució indicant les instruccions lliurades, la versió vigent i els 
destinataris.  El lliurament es farà amb justificant de recepció per assegurar que sempre 
es treballa amb la darrera versió i ha d’anar acompanyada d’una explicació per a la 
seva comprensió. 
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Donat que la instrucció de treball acostuma a comportant no només coneixements, sinó 
el desenvolupament de destreses, cal preveure el temps necessari perquè pugui ser 
assumida plenament i el treballador pugui actuar de manera autònoma.  Per això ha de 
registrar-se la finalització del procés formatiu i l’entrada en vigència de la instrucció. 

7. Revisió periòdica i actualització 

Les revisions són necessàries perquè en el treball es poden efectuar modificacions 
substancials del treball original degudes a la inèrcia, l’experiència, la confiança o 
perquè el treball ja no és el mateix.   A través de l’activitat preventiva "Observació del 
treball" es poden evidenciar incompliments, deficiències o mancances de les 
instruccions existents. 
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INCORPORACIÓ DE NOVES EMPRESES 
Es sol·licitarà a tota aquella empresa que sigui subcontractada abans d'iniciar els 
treballs per Àrids del Bages, la documentació que es detalla a continuació: 

1.- Certificat Tresoreria Seguretat Social d'estar al corrent de pagament tant de 
l'empresa principal com dels seus subcontractistes. 
2.- Certificat de l'Agència Tributària conforme estan al corrent de pagament. 
3.- TC-1 i TC-2 últims abonats de l'empresa principal i de les subcontractades. 
4.- Còpies parts d'Alta Seguretat Social (Model TA-2) del personal que no figure en el 
TC-2. 
5.- Escrit sol·licitant autorització per a subcontractar part dels treballs, en cas de ser 
necessari, sense l'aprovació del qual escrita per part del Contractista no podran iniciar 
cap treball. 
6.- Relació del personal que prestarà els seus serveis en la nostra empresa, tant de 
l'empresa principal com de la subcontractada. 
7.- Còpia de l'última prima meritada del Segur de Responsabilitat Civil, i de prima 
meritada del Segur d'Accidents. 
8.- Còpia del contracte vigent del servei de prevenció i avaluació de riscos dels treballs 
que es desenvolupen de l'empresa principal i de les subcontractades. 
9.- Còpia de justificants d'informació i assistència als cursos de formació del seu 
personal, en seguretat i salut. 
10.- Còpia d'aptidud dels reconeixements mèdics del personal. 
11.- Còpia del justificant d'entrega de proteccions personals 
12.- Nomenament del supervisor de seguretat en obra.  
13.- En cas d'utilització de maquinària: 
 Certificat CE o si és el cas d'adaptació i revisions periòdiques. 
 Formació i autorització d'ús de les persones que la manipulen. 
14.- En cas de generar residus i autogestionar-los hauran d'aportar còpia de l'alta de 
productor de residus i justificants de la gestió dels mateixos. 
15.- Obertura del Centre de Treball. 

Aquesta relació de documentació es troba recollida en l'apartat 9.3 del present pla en el 
registre nº 2. L'empresa subcontractada a més haurà de presentar complimentats els 
registres 1, 3, 4, 5, 7 

- INCORPORACIÓ DE PERSONAL NOU: Quan s'incorpori nou personal, prèviament 
hauran d'enviar còpies del TC-2 on figuren relacionats o bé còpia de l'Alta a la 
Seguretat Social si són nous ingressos. Seguir els punts 9, 10, 11, 13 així com el 
registre nº7. 
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COORDINACIÓ EMPRESARIAL 

ASPECTES GENERALS 

Cal exigir a les empreses subcontractades dos coses: PROFESSIONALITAT i 
CAPACITAT TÈCNICA. 

S'evitarà o s'intentarà evitar a aquelles companyies que incompleixin algun dels 
requisits següents: 

No disposen de els equips adequats per a l'execució del treballs. 
No posseeixen una adequada capacitat tècnica. 
No acrediten una experiència demostrada en els treballs a contractar. 
No disposen del personal adequat i autoritzat per a l'execució de les Obres 

No reuneixen les característiques i condicions tècniques que els permetin complir     a 
les obligacions imposades en la L.P.R.L. i la resta de normativa vigent. 

Serà responsabilitat de l'empresa subcontractada i haurà de figurar explícitament en el 
contracte, la clàusula de responsabilitat de tots els recursos humans i materials per al 
desenvolupament de la seva comesa en l'empresa principal . 

Els apartats que segueixen es refereixen, a tota persona que entri a  treballar  en  el  
recinte  de  qualsevol  centre  de  treball  de  l'empresa principal, seguint  instruccions,  
bé  per pertànyer a la seva plantilla, bé per pertànyer a una altra empresa 
subcontractada o bé en qualitat d'empresari autònom amb un treball encarregat per ell. 
S'inclou l'obligació de l'empresa subcontractada de vigilar i fer complir la normativa 
interna al personal citat. 

Certificats 

Les llicències, visats, taxes, certificacions, permisos,  homologacions o qualsevol altre 
document de semblant naturalesa, que d'acord amb normes de l'administració local, 
autonòmica i/o estatal, siguin  necessàries per a realitzar qualsevol de les facetes que 
porta implícit el desenvolupament de les activitats per a les que s'han establert la 
relació contractual entre l'empresa principal i la empresa subcontractada, hauran de 
ser gestionades i obtingudes directament per aquesta, llevat que en la relació 
contractual s'estableixi el contrari. Hauran d'estar en vigor i mantinguts a 
disposició de l'empresa principal i de l'Organisme Oficial competent per a la seva 
inspecció. 

Documentació exigible en cada cas i que  ha  de materialitzar-se abans del 
començament dels treballs. 
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Previ a l'incorporació de la empresa subcontractada és  convenient  i  necessari 
realitzar una primera reunió de coordinació, de la  que s'alçarà  acta  i  en  la  que  
participaran  d'una  banda   l'empresa   principal representada  per  qui  designi  
l'empresari i d'altra banda l'empresa subcontractada, en la que es proporcionarà la 
documentació que s'enumera a continuació a fi que l'empresa Contractada  traslladi 
aquesta als seus respectius treballadors tal com estableix l'apartat 1 de l'art.18 de la 
L.P.R.L: 

Informació  i  instruccions  en   relació   amb   els   riscos existents en el centre de 
treball. 

Informació i instruccions en relació amb les mesures d'emergència (Plans 
d'Emergència).  

Informació de com i quan es durà a terme la coordinació de PRL entre ambdues. 

Un cop entregada aquesta documentació extreta del present pla de seguretat, 
l'empresa subcontractada signarà l'acta d'adhesió al Document de Seguretat i Salut). 

En la mateixa reunió o en una altra posterior, s'haurà d'analitzar el material i/o equips 
que utilitza l'Empresa Contractada per a la realització de la seva activitat i es 
comprovarà que compleixi amb els requisits exigits per la normativa legal  vigent en 
matèria de Seguretat (Certificats de fabricació, marcats CE,  especificacions tècniques, 
certificats de posada en servei,  …)  i  es  comprovarà  que hi ha un pla d'inspecció i 
manteniment de la maquinaria i equips disponibles. 

Quant  a   l'aptitud    dels  treballadors,  es  comprovarà  amb  els documents que 
siguin necessaris, per demostrar que: 

El personal que hagi de realitzar treballs sota instruccions o ordes de l'empresa 
contractant, tindrà la categoria adequada. tindrà els certificats oficials actualitzats. 

Els treballadors hauran d'haver passat els reconeixements mèdics previs, per a 
l'activitat que exerceixin i coneguin el nom de  la  Mútua Patronal a la que pertanyi la 
seva empresa, així com el del centre sanitari al què aniran en cas d'urgència. 

Pel que fa referència a la formació, s'haurà de comprovar que l'han rebut i que fa 
referència al seu lloc de treball o a la seva activitat. 

Quant als requisits administratius bàsics, es comprovarà amb relació nominal que tots 
els treballadors estiguin a corrent de pagaments a la Seguretat Social i es troben 
donats d'alta en la mateixa. 
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Una vegada realitzades estes comprovacions, podrà emetre's un comunicat de vist i 
plau per l'autorització d'inici dels treballs. 

Seguiment  de  les  diferents  obligacions  en  el transcurs de la realització dels treballs 
per mitjà del control. (Ampliat en el punt 8 del present Pla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓ  DD’’EEMMPPRREESSAA  
CCOONNTTRRAACCIISSTTAA 

Facilitar-li Informació d'Arids del Bages: 
- Norme generals de seguretat a l’empresa. 
- Riscos en l’Àrea a treballar. 
- Instruccions d’actuació davant 

d’emergències. 

Sol.licitar-li Informació sobre la seva empresa: 

- Pla de seguretat en obres (si procedeix). 

- Avaluació dels riscos. 

- Pla d’acció preventiva. 

- Relació de personal participant en el treball. 

- Identificació del Coordinador de Seguretat. 

- Certificats actualitzats d’aptitut dels treballadors 
participants en el treball. 

- Certificats de formació dels riscos inherents a la seva  
actividad i relativa als riscos propis del Centre de 
treball. 

- Certificat d’acreditació d’especialitat dels treballadors 
que intervenen (si procedeix). 

- Justificant de cotitzacions a la Seguretat Social. 

- Justificant de Pòlissa de Responsabilitat Civil. 

- Previsions de subcontractació. 

RREEUUNNIIÓÓ  IINNIICCIIAALL  DDEE  
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓ

COMUNICACIÓ DE VARIACIONS 
EN LES CONDICIONS DE TREBALL 

O EN LES NORMES DE 
SEGURETAT ESTIPULADES 

COMUNICACIÓ DE VARIACIONS 
EN ELS TREBALLS I EN ELS 

RISCOS QUE ES DERIVIN 

SSEEGGUUIIMMEENNTT  DDEE  LL’’EEVVOOLLUUCCIIÓÓ  DDEELLSS  
TTRREEBBAALLLLSS 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs) 

Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de 
treball, de quins son els EPI's que han d'utilitzar, així com quan i de quina forma han 
d'utilitzar-los. A més de proporciona’ls-hi els necessaris adhients al seu lloc de treball, 
se’ls informarà de com els poden reemplaçar un cop malmesos i com i perquè han 
d’omplenar els registres conforme els han rebut. 

L'EPI s'ajustarà a les normes de certificació CE vigents en el mercat. 

Entre els diferents EPI's que compleixin les prescripcions tècniques que es relacionen 
en l'apartat següent, es seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de 
cada fabricant, per la qual cosa es sol·licitarà el manual d'instruccions segons RD 
1407/92. 

L'EPI s'ajustarà a les condicions anatòmiques, fisiològiques i d'estat de salut dels 
treballadors. 

En cas d'utilitzar diversos EPI's al mateix temps, es comprovarà la compatibilitat i 
eficàcia en relació als riscos corresponents. 

Es portarà un control de la vida útil dels EPI's subministrats atenent les indicacions de 
cada fabricant. 

El treballador té l'obligació d'utilitzar i cuidar l'EPI d'acord amb les instruccions de 
l'encarregat o del tècnic de prevenció. 

El treballador té l'obligació de col·locar l'EPI, després de la seva utilització, en el lloc 
indicat a aquest efecte. 

S'informarà immediatament el superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o 
dany que es detecti en l'EPI, i que pugui reduir la seva eficàcia protectora. 

Per escollir els equips més adients a la activitat a realitzar es seguiran els criteris 
imposats en Reial Decret 773 / 1997. A continuació s'exposen les disposicions més 
importants a seguir en cada cas: 

 

 

 

 

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 116 -

 

 

Equips de Protecció Individual : Casc de Seguretat 

 
Marcat: CE EN 397 
Etiqueta: MOD.”VISPRO” PE/BP  EN 397 -301 440 vac > 

1000 
Gravat en el Casc: CE 96 0159   Any i mes de fabricació. 
Material emprat 
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 1. Protectors del cap. / Annex III 1 Protectors del Cap 

Obres en fosses, rases, pous i galeries / Moviments de terres i obres en roca / Treballs amb 
explosius. 
Treballs de demolició. 
Obres de Construcció, i, especialment, activitats sota o prop de bastides i llocs de treball situats 
en alçada, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques, pals, torres, obres hidràuliques, 
canalitzacions. 
En la utilització i manipulació de pistoles grapadores i d'ancoratges 
Activitats en ascensors mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport / Maniobres de trens.

Utilització / Verificació / Límit d'utilització / Conservació: segons indicacions del fabricant. 
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Equips de Protecció Individual: Protectors Auditius 

Marcat: CE EN 352-1 Orelleres Marcat: CE EN 352-2 Taps 

 

 

 
 

 
 

 
 

Protectors de l'oïda 
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 2. Protectors de l'oïda. / annex III. 5  Protecció de l'oïda. 
Segons el seu disseny es classifiquen en: 
Protectors auditius tipus “taps”; d'usar i tirar o reutilitzables 
Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o clatell. 
Cascos antisoroll.  Protectors auditius acoblables als cascos de protecció.  Protectors auditius 
dependents del nivell. Protectors auditius amb aparells d'intercomunicació. 

Hauran d'usar-se en els treballs que porten amb si la utilització de dispositius d'aire comprimit.  
Treballs de percussió. 
Treballs amb màquines o eines el nivell sonor de les qual excedeixi dels 80 dB. 

Utilització / Verificació / Límit d'utilització / Conservació: segons indicacions del fabricant.  

El tipus de casc amortidor de 
soroll s'adoptarà en funció del 
seu ús, tenint en compte la 
mobilitat del treballador i el 
nivell sonor del seu lloc de 
treball o eina que genera el 
soroll. 
Hi ha la possibilitat d'utilitzar 
cascos amortidors de soroll 
amb radiotransmissors 

Taps d’un sol ús

Taps reutilizables 
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Equips de Protecció Individual: Protectors Oculars 

Marcat CE segons la protecció: 
EN 166 Risc mecànic. Resistència a l'impacte. EN 169 Risc radiacions.  Filtres soldadors. 
EN 166.4 Resistència a l'impacte.  Protecció química. EN 170 Risc radiacions.  Filtres ultravioletes. 
EN 172 Protecció enlluernament solar. EN 171 Risc radiacions.  Filtres infrarojos. 

 

Protectors dels ulls i de la cara.  
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 3. Protectors dels ulls i de la Cara. 
Annex III 3 Protecció ocular o facial 
 
Ulleres de protecció, pantalles o pantalles facials 
Treballs de perforació i demolició de roques, formigons i en general quan s'utilitzen equips i 
eines de percussió i demolició, siguin pneumàtiques, elèctriques o manuals.  Treballs en 
pedreres, talla i tractament de pedres 
Treballs de demolició, formigonat i d'obra amb risc de projecció de materials i ambients de pols. 
Treballs en l'interior d'edificis o a l'aire lliure amb producció de pols. 
Manipulació o utilització de pistoles per a ancoratges i grapadores.  Utilització de màquines que 
al funcionar alcen serradures metàl·liques en la transformació de materials. Recollida i 
fragmentació de vidre i ceràmica. 
Treballs amb corrent projector de materials abrasius granulats.  Manipulació o utilització de 
dispositius amb corrent líquid.  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
Treballs elèctrics en tensió. / Treballs de soldadura, esmerillats o polit i tall. 
Activitats en un entorn de calor radiant.  Treballs amb làser. 

Utilització / Verificació / Límit d'utilització: / Conservació: segons indicacions fabricant  
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Equips de Protecció Individual : Protectors Buco-Nasals 
La EN 132 i EN 133 defineixen i classifiquen els Equips de protecció de les vies respiratòries 
Equips filtrants:  Consten de dos elements independents:  adaptador facial i filtre 
Les següents normes fixen els requisits que han de complir els adaptadors facials: 
EN 136 Màscares:  [complerta] Cobreix ulls, nas, boca i barbeta 
EN 140 Màscares:  [mitja màscara] Cobreix nas, boca i barbeta 
EN 142 Boquilles: es subjecta amb les dents i una pinça tanca el nas, respirant així per la boca. 
La rosca normalitzada per a les màscares / filtre s'estableix en la EN 148 
Filtres per a gasos i vapors 
Substàncies que es troben disperses en l'aire 
en forma de molècules, han de complir la 
norma EN 141 
La classificació dels filtres s'estableix en tipus 
d'acord amb els contaminants per als que són 
adequats i en classes segons la seva capacitat 
de retenció. 
Tipus P [color blanc]. Pols no tòxics 
Tipus A [color marró]. Ús per a vapors 
orgànics amb punt d'ebullició superior a 65 ªC 
Tipus B [color gris]. Ús contra certs gasos i 
vapors inorgànics com a clor, àcid cianhídric o 
àcid sulfúric. 
Tipus E [color groc]. Ús contra diòxid de sofre i 
altres gasos àcids. 
Tipus K [color verd]. Ús contra amoníac i els 
seus derivats orgànics. 
Classes: Classe 1 Filtres de baixa capacitat. 
 Classe 2 Filtres de capacitada 
mitjana. 
 Classe 3 Filtres d'alta capacitat. 

 
La classificació per la seva capacitat de 
retenció no és aplicable a aquests filtres. 

Filtres per a pols, fums i boires 
Substàncies que es troben dispersen en l'aire en 
forma de partícules, han complir amb la norma   
EN 143. 
Es distingeixen dels filtres per a gasos i vapors per 
portar una banda blanca com a codificació. 
 
Màscares autofiltrants: 

 

 
 
Reben aquesta denominació quan l'element filtrant 
forma part del propi adaptador facial constituint un 
conjunt únic i inseparables. 
Poden utilitzar-se per a partícules i per a gasos i 
vapors. 
Marcat CE EN 149 per a pols, fums aerosols i vapors 
en funció de la seva fabricació i quadre d'aplicació del 
fabricant. 
Marcat CE EN 405 per a usos específics.  
Hi ha màscares amb marcat CE contra partícules, per 
a ús exclusiu de pols no tòxic, es comercialitzen 
sota la denominació: “per a usos higiènics”. 

Tots els elements hauran de disposar del marcat CE i EN xxx que compleixen. Els Equips filtrants 
només podran ser utilitzats en atmosferes amb concentració coneguda del contaminant i no hi hagi 
deficiència d'Oxigen inferior al 17%. 

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 4. Protecció de les vies respiratòries 
Annex III 4 Treballs en locals exigus...Quan pugui existir risc d'intoxicació per gas o d'insuficiència 
d'oxigen. 
Treballs en pous, canals i obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. Treballs de pintura amb 
pistola sense ventilació. 
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Equips de Protecció Individual : Guants 

Els guants i les seves marques CE segons    
EN 420 

 

1 Indica que el guant satisfà les 
exigències de la Directiva 89/886/CEE 
2 Les dos últimes xifres de l'any de 
col·locació de la marca CE [any 
producció] 
3 Producte de “Disseny intermedi” 
comprovat per un organisme autoritzat 
identificat amb el núm. 0072 
4 Producte de “Disseny complexe” i la 
seva uniformitat de qualitat ha sigut 
comprovat per un organisme identificat 
amb el número 0493 

 

 
El guant és un dispositiu per a la protecció individual que protegeix la mà i parts de la mà.  El guant 
podria també protegir part de l'avantbraç i del braç. 
El nivell de prestació (normalment un número del 0 a 6) indica el resultat que ha aconseguit un guant en 
una prova específica; d'aquesta manera és possible fer una classificació dels resultats de les proves. 

El nivell X indica que el guant no ha sigut sotmés a proves, el nivell 0 indica que el guant no ha aconseguit els 
resultats mínims requerits per la prova.  A un nombre elevat, correspon un elevat nivell de prestació. 
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 5. Protectors mans i braços / annex III 6 Protecció tronc, 
braços i mans 
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Equips de Protecció Individual : Guants 

 
Guants amb revestiment de nitril, la qual cosa els  Guants de neopré o material sintètic, dissenyat 
proporciona una bona resistència als efectes mecànics  per a protecció en treballs en presència per a 
treballs amb materials amb alt índex d'humitat.               d'aigua i en l’ús de productes químics. 
Marcat CE mes símbols i grau de protecció.    Marcat CE mes símbols i grau de protecció. 

Guants. Protectors de mans i braços. 
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 5. Protectors mans i braços./annex III 6 Protecció tronc, braços i 
mans 

Utilització / Verificació / Límit d'utilització / Conservació: segons indicacions fabricant  

 

Guants de manipulació per   Guants de manipulació y treball.  Guant de treball amb tractament 
treballs de càrrega, descàrrega i en  Se adapta millor a les mans i    de làtex. Per treballs de més  
transports de materials.   s’ha d’usar quan el tipus de treball  precisió en els que s’utilitzin  
Sense talles específiques. Marcat CE.   aconsella tenir una certa sensibilitat  materials amb alt contingut  

a les mans. Marcat CE. d’aigua. S’adapta a les mans 
usant la talla adequada. 

          Marcat CE més els  símbols  
de protecció i el seu grau. 
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Equips de Protecció Individual : Botes de Seguretat 

El calçat i les seves marques CE 

 
EN 345 SB1   -------- 

1 indica que el calçat satisfà les exigències 
de la Directiva 686/89/CEE 
2 les dos últimes xifres de l'any de 
col·locació de la marca CE [any producció] 
3 Norma europea que compleix i classe de 
protecció 
4 Organisme o entitat autoritzada que ha 
efectuat les comprovacions de compliment 
de norma identificat amb el número 0493 

El calçat amb la marca CE ha de ser fabricat per a poder complir les exigències de la Directiva 
89/686/CEE i les seves corresponents correccions.  
Les Normes Europees harmonitzades que es refereixen al calçat són EN-344, EN-345, EN-346 i 
EN-347. 
Els calçats es classifiquen en funció de l'ús a què van destinats. 
El calçat que ha de ser usat en els centres de treball es classifica en: 
Calçat de Seguretat (S) EN-345 Calçat proveït de tots els requisits necessaris per a una total 
seguretat, dotat de puntera de protecció, amb absorció d'energia de 200J.  
Calçat de Protecció (P) EN-346 Calçat proveït de tots els requisits necessaris per a una total 
seguretat, dotat de puntera de protecció, amb absorció d'energia de 100J. 
Calçat d'ús professional (O) EN-347 Calçat proveït de tots els requisits necessaris per a una total 
seguretat, sense puntera de protecció. 
El Nivell de Protecció s'identifica per mitjà dels símbols següents:  

EN-345  /  EN-346 
SB Requeriments bàsics: 

Protecció de la puntera. Resistència al xoc, a la 
compressió, a l'desgarramet, a la tracció, a l'abrasió, als 
hidrocarburs, i a la permeabilitat al vapor d'aigua. 
  

EN-347 
OB Requeriments bàsics: 

Resistència a l'desgarrament, a la tracció, a 
l'abrasió, i permeabilitat al vapor d'aigua 
 
  

Les característiques opcionals de protecció s'identifiquen amb els símbols següents: 
A Calçat antiestàtic de resistència elèctrica entre 0.1 Mohm i 1000 Mohm. 
C Calçat conductor amb resistència inferior a 100 Kohm 
E Absorció d'energia a nivell de taló equivalent a 20 J 
P Protecció contra la perforació de la sola de 1100N 
CI Aïllament contra el fred. 
HI Aïllament contra la calor radiada 
HRO Resistència de la sola a la calor per contacte (300 graus durant un minut) 
WRU Resistència a la penetració i absorció d'aigua.  

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 6. Protectors de peus i cames / annex III 2 Protecció del peu 
Calçat de Protecció i Seguretat.  Treballs en obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.  
Treballs en bastides.  Obres de demolició grossa.  Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloga l'encofrat i desencofrat. Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzemament.  Obres 
de teulada.  Treballs en ponts metàl·lics, edificis metàl·lics, estructures metàl·liques, pals, torres, ascensors, 
construccions hidràuliques, canalitzacions.  Treballs en pedreres i a cel obert.  Treballs de transformació i cel 
obert . Maniobres de trens.  
Polaines, calçat i cobreix calçat fàcils de treure, en cas de risc de penetració de masses de fusió. 
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Equips de Protecció Individual : Botes de Seguretat 

 
EN-345  /  EN-346 

Calçat de Protecció amb puntera:  
Ha d'emprar-se per a qualsevol classe d'obres i 
treballs en què es manipulin càrregues 

Calçat de Protecció amb puntera i plantilla 
Ha d'utilitzar-se en tots els treballs d'encofrat 
i desencofrat i en els que existeixi el risc de 
perforació o pressió en la planta dels peus. 

 

Bótes antihumitat: per a treballs en rases 
amb presència d'aigua, túnels i galeries, 
treballs de formigonat, i en totes activitats en 
què intervinguin materials i productes que 
estiguin en estat líquid o pastós i siguin 
químicament inerts o perillosos. 
 
Treballs en presència de pluja o humitat alta, 
boires. 
 
Normalment no disposen de puntera i 
plantilla. 
 
Hauran d'usar-se amb puntera i plantilla 
quan el treball a desenvolupar existeixi el 
risc de xafada o punxada 
 

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 6. Protectors de peus i cames / annex III 2 Protecció del peu 
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Equips de Protecció Individual: Cinturons i Arnés 

 
Ha d'usar-se amb una corda de posicionament. Marcat de la corda i enganxall EN 362 
Aplicació: Treballs en límits de les construccions, escales de mà, a una altura > 3.5 m, pals, etc, és a 
dir quan no ha de desplaçar-se ell treballador per a efectuar el seu treball. 
La longitud de la corda o eslinga, no ha de permetre una caiguda > de 50 cm 

 
Amb dispositius EN 360 i 365 
Treballs sobre bastides i plataformes de treball amb risc de caiguda[sense baranes o altres mitjans 
de protecció col·lectiva] Treballs enfront de finestres obertes i balcons sense protecció. Treballs en 
superfícies altes sense proteccions col·lectives. Treballs amb moviments laterals subjectes a una 
línia d'ancoratge horitzontal 

 

Amb dispositiu EN 360 
Treballs en pous cisternes i sitges. Muntatge de bastides amb punt d'ancoratge fix en un punt alt. 
 

Amb dispositiu  EN 353/2 
Treballs on deuen efectuar-se ascensos i descensos 

Marcatge: CE EN 361

Fixament dorsal 
y frontal 

Fixament 
dorsal 

Cinturó de subjecció 
Marcatge: CE EN 358 
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Mitjans de Protecció Col·lectiva 
Tanques de detenció de vianants 

 

Tanques de detenció vianants plegables 

 
Cinta de balisament bicolor  

Malla de poliamida reticular per a balisaments 

 
Mitjans per al tanca i balisamients 
RD 1389/97 [annex;  Part a] 
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SENYALITZACIÓ 
 

1. Elecció del tipus de senyals i la seva correcta ubicació, amb suport i assessorament 

del Servei de prevenció. S'haurà de prestar una especial atenció als aspectes 

següents:  

 

- Senyalització d'advertència de perills.  

- Intervencions en màquines o instal·lacions que requereixin una consignació.  

- Màquinaria autopropulsada especial: Portaran una senyalització lluminosa, rotatòria i 

intermitent, utilitzaran l'acústica quan facin marxa enrere. Es senyalitzarà el límit de 

restricció a tota l'explotació de 30 km/h.  

- Senyalització evacuació i sortides d'emergència.  

- Senyalització d'extintors i equips de lluita contra incendis.  

- Senyalització gestual.  

- Senyalització i etiquetatge de productes tòxics, perillosos i inflamables.  

- Senyalització de les instal·lacions elèctriques perilloses.  

- Senyalització d'obligacions d'ús d'EPI.  

- Senyalització de prohibició.  

 

2. Programa d'informació, o formació:  

 

- Tots els treballadors rebran una formació a incorporar-se a la empresa, sobre el codi 

de senyalització i de l'empresa en general.  

- La formació de la senyalització específica a aplicar en el desenvolupament del lloc de 

treball es realitzarà conjuntament amb la formació del mencionat lloc.  

 

3. Conservació i renovació: La senyalització i els seus dispositius hauran de ser 

netejats, mantinguts, verificats regularment i reparats o substituïts quan sigui necessari, 

de manera que conservin en tot moment les seves qualitats intrínseques de 

funcionament.  
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4. Sistema d'alimentació d'emergència: Els senyals que necessiten una font d'energia 

hauran de disposar d'alimentació d'emergència que garanteixin el seu funcionament en 

cas d'irrupció d'aquella, llevat que el risc desaparegui amb el tall del subministrament.  

 

5. Assegurar el compliment d'alló que es senyalitza, per part dels treballadors i de 

l'eficàcia del sistema de senyalització. Perquè la senyalització sigui efectiva i compleixi 

amb la seva finalitat en la prevenció del risc farà falta:  

 

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions 

o obligacions.  

- Alertar els treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció.  

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.  
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SENYALS NORMALITZATS (RD 485/1997, 14 d'abril). 
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SENYALS GESTUALS 
 
Característiques: 

Un senyal gestual haurà de ser necessari, simple, ampli, fàcil de realitzar i comprendre i 
clarament distingible de qualsevol altre senyal gestual. 
La utilització dels dos braços al mateix temps es farà de forma simètrica i per a una 
sola senyal gestual. 

Regles particulars d'utilització: 

− La persona que emet els senyals, "senyalista", donarà les instruccions de 
maniobra per mitjà de senyals gestuals al destinatari de les mateixes, denominat 
"operador". 

− El Senyalista haurà de poder seguir visualment el desenvolupament de les 
maniobres sense estar amenaçat per elles. 

− El Senyalista haurà de dedicar-se exclusivament a dirigir les maniobres i la 
seguretat dels treballadors situats en les proximitats. 

− Si no es donen les condicions previstes en el punt 2, es recorrerà a un o més 
senyalistes, encarregats dels senyals suplementaris. 

− L'operador haurà de suspendre la maniobra que estigui realitzant per a sol·licitar 
noves instruccions quan no pugui executar les ordes rebudes amb les garanties 
de seguretat necessàries. 

− Accessoris de senyalització gestual. 

El Senyalista haurà de ser fàcilment reconegut per l'operador. 
El Senyalista portarà un o més elements d'identificació apropiats com ara 
jaqueta, maneguins, braçal o casc i, quan sigui necessari, raquetes. 
Els elements d'identificació indicats seran de colors vius, si és possible iguals 
per a tots els elements, i seran utilitzats exclusivament per el senyalista. 

 

Gestos codificats Consideració prèvia: 

El conjunt de gestos codificats que s'inclou no impedeix que puguin emprar-se altres 
codis, en particular en determinats sectors d'activitat, aplicables a nivell comunitari i 
indicadors d'idèntiques maniobres. 
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A) Gestos generals 

Significat Descripció Il·lustració 

Començament:  

Atenció 

Presa de 
comandament 

Els dos braços estesos de forma horitzontal, les 
palmes de les mans cap avant. 

 

Stop:  

Interrupció 

Fi de moviment 

El braç dret estès cap amunt, la palma de la mà cap 
avant. 

 

Fi de les 
operacions 

Les dos mans juntes a l'alçada del pit 

 

 

B) Moviments verticals 

Significat Descripció Il·lustració 

Hissar Braç dret estès cap amunt, el palmell de la mà dret 
endavant, descrivint lentament un cercle 

 

Baixar Braç dret estès cap avall, palmell de la mà dreta cap a 
l'interior, descrivint lentament un cercle 

 

Distància 
vertical 

Les mans indiquen la distància 
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.C) Moviments horitzontals 

Significat Descripció Il·lustració 

Avançar Els dos braços doblegats, els palmells de les mans 
cap a l'interior, els avantbraços es mouen 
lentament cap al cos. 

 

Retrocedir Els dos braços doblegats, els palmells de les mans 
cap a l'exterior, els avantbraços es mouen 
lentament allunyant-se del cos. 

 

Cap a la dreta:  

Respecte a 
l'encarregat dels 
senyals 

El braç dret estès més o menys en horitzontal, el 
palmell de la mà dreta cap avall, fa petits 
moviments lents indicant la direcció. 

 

Cap a l'esquerra:  

Respecte a 
l'encarregat dels 
senyals 

El braç esquerre estès més o menys en horitzontal, 
el palmell de la mà esquerra cap avall, fa petits 
moviments lents indicant la direcció. 

 

Distància horitzontal Les mans indiquen la distància 
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D) Perill 

Significat Descripció Il·lustració 

Perill:  

Alta o parada 
d'emergència 

Els dos braços estesos cap amunt, els palmells de 
les mans endavant. 

 

Ràpid Els gestos codificats referits als moviments es fan 
amb rapidesa 

  

Lent Els gestos codificats referits als moviments es fan 
molt lentament 
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VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

Realització dels Reconeixements Mèdics 

L'empresa ha d'enviar una relació de personal amb el lloc de treball que ocupen i els 
riscos als quals estan exposats. Un cop realitzats els protocols, el Departament Mèdic 
del S.P.A. es posarà en contacte amb el responsable de prevenció per concertar dia i 
hora, per a realitzar revisions mèdiques als treballadors, seguint la planificació prevista. 
La periodicitat dels reconeixements, dependrà de l'activitat dels treballadors i de l'estat 
de salut individual de cadascú. Serà sempre l'equip mèdic qui establirà cada quan de 
temps s'han de realitzar en cada cas. 

Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors es portarà a terme 
respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona del treballador i a la 
confidencialitat de tota la informació relacionada amb la salut.  Aquestes dades no 
podran ser utilitzades amb finalitats discriminatòries ni el perjudici del treballador. 

Contractació de nou personal 

Davant una nova contractació, l’empresa posarà els mitjans per a la realització d’un 
reconeixement previ a la incorporació del treballador.  El personal sanitari indicarà 
l’aptitud o no del treballador per a la realització del treball que se li assignarà, en funció 
dels riscos del mateix i de les característiques del treballador. 

Baixes laborals 

Davant un període d’incapacitat laboral transitòria o a instàncies del Servei de 
Vigilància de la Salut, els reconeixements mèdics permetran valorar l’estat de salut que 
presenta el treballador abans de la incorporació al seu lloc de treball o realitzar un 
reconeixement més exhaustiu del mateix.  

Registres 

Els registres es realitzaran seguint els procediments de Los registres se realitzarà 
seguint els procediments del SPA concertat i constarà de les següents parts: 

− Planificació del model de reconeixement i activitat de la vigilància de la salut per 
a cada lloc de treball, segons riscos detectats en l’informe d’avaluació de riscos. 

− Realització de reconeixements mèdics als treballadors segons els resultats de 
l’avaluació de riscos. 
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− Informes als treballadors: emissió, a cada treballador en particular, de l’informe 
amb els resultats dels reconeixements mèdics. 

− Informe de l’empresa: 

ּ Recomanacions mèdiques generals dels riscos detectats. 

ּ Llistat de valoració d’aptituds. 

Estudi epidemiològic (només empreses de més de 30 treballadors) 

 

REGISTRE I ARXIU 

Es mantindrà registrat, arxivat i mantinguts al dia: mesures correctores aplicades, dates 
d’execució, valoració econòmica, aptituds mèdiques dels treballadors, etc. 

L’accés a aquests informes ha de ser per a: L’empresari, l’autoritat Laboral, L’autoritat 
sanitària i els Representants dels Treballadors. 
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Procediment per a l'atenció a persones especialment sensibles en 
matèria de seguretat i salut 
 
L'objecte d'aquest procediment és resoldre les qüestions que es plantegen en els casos 
en què les condicions de salut, estat biològic conegut, situació de discapacitat o altres 
causes, donen lloc a una especial sensibilitat d'un treballador o treballadora davant els 
riscos derivats del treball que desenvolupa habitualment.  
 
1. Detecció de situacions especialment sensibles  
1.1. Aquestes situacions es poden detectar per:  

• Comunicació de la persona afectada, directament a l'empresa.  
• Per l'entitat amb què estigui concertada la vigilància de la salut, en realitzar el 

reconeixement mèdic o amb motiu de consulta mèdica. L'interlocutor per 
aquesta part serà el personal mèdic assignat al Centre Sanitari  

1.2. Informació i coordinació.  
Qualsevol de les dues parts, ha de comunicar per escrit a l'altra la possible situació 
d'especial sensibilitat.  
L'empresa ha de comunicar els antecedents laborals de la persona, en els aspectes 
que puguin estar relacionats amb la situació d'especial sensibilitat. En cas que s'hagin 
produït recents modificacions en el lloc de treball de la persona afectada, el SPA 
enviarà un tècnic que avalui la situació. 
2. Seqüència d'actuació 
Una vegada coneguda pels dos agents la situació de possible sensibilitat especial, s'ha 
d'aplicar la seqüència següent:  
2.1. Informe mèdic. 
El Centre Sanitari ha d'estudiar el problema de salut de la persona, així com la 
informació que aquesta aporti o si és procedent se li demanarà, i ha d'elaborar un 
primer informe sobre els possibles orígens personals del problema (estat biològic 
conegut, discapacitat física o psíquica sensorial reconeguda, al·lèrgies, etc.). Com 
resultat de l'estudi ha de determinar si hi ha evidències de sensibilitat especial, i ho 
comunicarà, per escrit, a l'empresa.  
2.2. No hi ha evidències de sensibilitat. 
Si de l'estudi emès per l'entitat amb què es tingui concertada la vigilància de la salut, 
se'n desprèn que no hi ha especial sensibilitat, s'ha de tancar l'expedient i s'ha de 
comunicar al les parts implicades. 
 
 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 136 -

2.2. Si hi ha evidències de sensibilitat:  
2.2.1. Adaptació del lloc de treball. En el cas en què existeixin evidències de 
sensibilitat especial, l'empresa, a través dels tècnics (Director Facultatiu, Treballador 
designat (té el títol de Tècnic intermig), o a través de l'entitat amb què es tingui 
concertada la higiene industrial i la vigilància de la salut, ha d'analitzar les condicions 
de treball amb la finalitat de proposar les possibles adaptacions físiques o funcionals 
del lloc. Els tècnics han de comunicar al Gerent de l'empresa les adaptacions 
proposades. El Gerent ha de considerar la possibilitat de l'adaptació, tenint en compte 
les disfuncions o repercusions que pugui crear en altres places i ha d'ordenar l'execució 
de les accions corresponents. Ho ha de notificar a la persona interessada i a la unitat 
on desenvolupi la seva activitat laboral.  
2.2.2. Canvi de lloc de treball. Si no hi ha la possibilitat d'adaptació, o si les 
adaptacions no poden dur-se a terme, el Gerent consultarà amb el Director Facultatiu, 
per recomanar un canvi temporal a un lloc de treball exempt de risc. El Director 
Facultatiu vetllarà per la readaptació a un altre lloc de treball i serà l'encarregat de 
comunicar-ho a la persona interessada i a la unitat on aquesta desenvolupi la seva 
activitat laboral, així com a la unitat de nou destí.  
  
3. Confidencialitat  
En totes les actuacions anteriors, la informació i dades sobre l'estat de salut de la 
persona afectada s'han de tractar amb la deguda confidencialitat i s'ha de respectar el 
seu dret a la intimitat i dignitat, i només es poden utilitzar a efectes de l'objecte del 
procediment, sense que, en cap cas, puguin ser emprats amb fins discriminatoris ni en 
perjudici de la persona afectada  
4. Informació al CSS  
S'ha d'informar als treballadors designats de PRL ( també lògicament al Comitè de 
Seguretat i Salut si està constituït) de tot el procés i de la seva resolució.  
 
Annex: Activitats que poden afectar a la salut i seguretat de treballadores 
embarassades, que hagin donat a llum o en període de lactància  
Les treballadores embarassades, que hagin donat a llum o en període de lactància, han 
de considerar-se com un grup especialment sensible a determinats riscos. A 
continuació es relacionen les activitats no recomanades per a treballadores 
embarassades o en període de lactància per al millor compliment de l'article 26 de la 
LPRL i de la Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d'octubre de 1992.  
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Càrrega física  
• Les dones embarassades o en període de lactància que manegen càrregues, 

habitualment, al seu lloc de treball han de deixar de manejar-les preferentment, i 
realitzar durant aquest temps unes altres activitats més lleugeres. Es tindrà cura 
especial durant l'embaràs i fins a tres mesos després del part (Guia tècnica per a 
l'avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la manipulació manual de 
càrregues, RD 487/97).  

• S'ha de tenir en compte aquelles activitats que exigeixin postures forçades o 
mantingudes durant la major part de la jornada laboral.  

Organització  
• Es desaconsella la realització d'hores extres, treballs que comporten torns i 

nocturnitat.  
Medi ambient  

• Es desaconsella l'exposició als factors següents:  
Nivells de soroll elevat (RD 1316/89 "Protecció dels treballadors davant dels 
riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball"). 
Temperatures de treball molt altes o molt baixes (referència de condicions RD 
486/97 sobre llocs de treball).  

Agents biològics  
Agents biològics dels grups de risc 2, 3 i 4 (veieu RD 664/1997).  
Agents químics  

• Amiant (Ordre de 31 d'octubre de 1984 "Reglament sobre treballadors amb risc 
d'amiant").  

• Plom (Ordre de 9 d'abril "Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la 
salut dels treballadors per la presència de plom metàl·lic i els compostos iònics 
d'aquest en l'ambient de treball").  

• Clorur de vinil (Ordre del 9 d'abril de 1986, "Reglament per a la prevenció de 
riscos i protecció de la salut per la presència de clorur de vinil monòmer en 
l'ambient de treball").  

• Benzè (Ordre del 14 de setembre de 1959, "Fabricació i ús de productes que 
continguen benzè" i Resolució de 15 de febrer de 1977 "Actualització de les 
instruccions complementàries de desenvolupament de l'Ordre 14 de setembre 
de 1959, que regula l'ocupació de dissolvents i altres compostos que continguen 
benzè").  

• Pols ITC (sílice) (ITC 07.1.04).  
• Altres substàncies químiques:  

Dissolvents orgànics.  
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Plaguicides i afins.  
Monòxid de carboni.  
Metalls pesats (mercuri, cadmi, etc.).  
Pols i fums metàl·lics.  
Medicaments antimitòtics (citotòxics).  
Agents químics amb perill d'absorció cutània.  

 En general, aquells agents químics que puguen resultar cancerígens, 
 mutàgens i/o teratògens.  

Cal consultar les fitxes de dades de seguretat dels productes o substàncies químiques 
utilitzades.  
RADIACIONS IONITZANTS 
RD 53/1992, Reglament sobre protecció contra radiacions ionitzants; RD 1891/1991, 
Instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.  
Extracte de la Directiva 92/85/CEE  
Annex I. Directiva 92/85/CEE 
Llista no exhaustiva dels agents, procediments i condicions de treball (esmentat 
en l'article 4 de la directiva "Avaluació i informació")  
A. Agents 
1. Agents físics, quan es considere que puguen implicar lesions fetals i/o provocar un 
despreniment de la placenta, en particular:  

a. Xocs, vibracions o moviments.  
b. Manutenció manual de càrregues pesades que suposen riscos, en 

particular dorsolumbars.  
c. Soroll.  
d. Radiacions ionitzants.  
e. Radiacions no ionitzants.  
f. Fred i calor extrems.  
g. Moviments i postures, desplaçaments (tant a l'interior com a l'exterior de 

l'establiment), fatiga mental i física i altres càrregues físiques vinculades a 
l'activitat de la treballadora.  

2. Agents biològics  
Agents biològics dels grups de risc 2, 3 i 4. 
3. Agents químics  
Els següents agents químics, en la mesura en què se sàpiga que posen en perill la 
salut de les dones embarassades i del fetus encara no nascut i sempre que no figuren 
encara en l'annex II d'aquesta directiva:  
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a. Les substàncies etiquetades com: R40. Possibilitat d'efectes irreversibles. R45. 
Poden causar càncer. R46. Poden causar alteracions genètiques hereditàries.  

b. Els agents químics següents: 
1. Auramina.  
2. Hidrocarburs aromàtics policíclics presents en la sutja, el quitrà, la brea, el 
fum o les pols de la hulla. 
3. Pols, fum o boires produïdes durant la calcinació i l'afinat elèctric de les 
mates de níquel.  
4. Àcid fort en la fabricació d'alcohol isopropílic.  

c. Mercuri i derivats.  
d. Medicaments antimitòtics.  
e. Monòxid de carboni.  
f. Agents químics perillosos de penetració cutània formal.  
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INSTRUCCIÓ Nº 1: TREBALLS A PROP DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
- OBJECTIU: determinar com treballar de forma segura en presència de línies 
elèctriques. A la cantera només s'ha detectat un cas, tot i així és considera prou 
important com per fer aquest estudi. A la foto següent es mostra el cas a estudiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CRITERI:  es prendrà com a referència el criteri que marca el R.D. 614/2001, de 8 de 
juny sobre disposicions mínimes per a la protecció y seguretat dels treballadors davant 
el risc elèctric, així com la guia tècnica que proposa, ja que la I.T.C. que regula el risc 
elèctric en mineria a cel obert (ITC 07.01.03 apartat 6.3, regula només els treballs 
propers a línies d'alta tensió. 
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- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: en primera instància es mesura l'alçada del pal 
elèctric (12 metres). Tenint en compte que l'alçada a la que pot arribar la giratòria 
segons el manual del fabricant, es de 11 metres, s'haurà de protegir la zona de pas 
sota la línia amb pòrtics de seguretat.  
 
- En el quadre següent es reflexen les distàncies mínimes obligatòries a seguir en 

treballs pròxims a línies elèctriques: 

-  

Tabla 1. Distancias límite de las zonas de trabajo* 
Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 
≤1 50 50 70 300 
3 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 
10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
66 120 85 170 300 
110 160 100 210 500 
132 180 110 330 500 
220 260 160 410 500 
380 390 250 540 700 

 

Un=tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1=distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por 
rayo (cm). 

DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión 
por rayo (cm). 

DPROX-1 =distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con 
precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

DPROX-2=distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar 
con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo 
(cm). 

* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 

Vist això es pot aplicar que la línia de baixa tensió (subministra corrent a la masia) de 1 

Kv.  de potència, necessitarà estar delimitada a una distància mínima de 3 metres quan 

no es pot delimitar l'àrea de treball.  



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 142 -

En Aquest cas es pot delimitar mitjançant un sistema de pòrtics per lo que la distància a 

salvar és de 0,70 metres. Malgrat tot s'opta per sobredimensionar aquesta distància a 2 

metres. 

Per tant es col·locaran pòrtics de seguretat a una distància de 2 metres a cada banda 

de la zona de pas, i d'una alçada de 10 metres si tenim en compte que l'alçada de la 

línia és de 12 metres. El pòrtic tindrà 2 cables amb banderoles en compte d'1 només, 

per a reforçar en major grau la visibilitat del mateix. 

S'informarà tot el personal que intervingui en el maneig de la giratòria i s'entregarà 

còpia d'aquest document. Es signarà el justificant de recepció.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple d'un pòrtic amb banderoles, Evita el risc elèctric als treballs que es 
realitzen a la dreta de la fotografia 

Distància de seguretat a la línia elèctrica
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INSTRUCCIÓ Nº 2: TREBALLS EN LA MATXUCADORA 
 
- OBJECTIU: determinar els passos a seguir en cas d'obstruccions o canvi d'elements 
de desgast per abrasió o impacte, en la matxucadora que forma part de la planta de 
tractament de materials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CRITERI:  es prendrà com a referència el criteri que marca el R.D. 1435/92  de las 
legislacions dels estats membres sobre màquines i R.D. 1215/97 disposicions mínimes 
de seguretat y salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
La matxucadora, te diverses àrees o espais on un treballador pot accedir. Uns per 
realitzar controls manteniment, abastiment de carburants, etc. i l'àrea de recepció del 
material pel matxuqueig i la que ve a continuació per triturar-lo.  
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En qualsevol cas en que un treballador hagi d'accedir a la zona de la tremuja, tal i com 
s'indica en les disposicions internes d'aquest pla, quan una persona introdueixi el seu 
cos o part del en l'interior d'una màquina el primer pas és desconnectar-la i 
immobilitzar-la. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d'obstrucció de la màquina, la giratòria canviarà la cullera per una estreta, de 
les que es fan servir per realitzar rases en la col·locació de tuberies. D'aquesta manera 
podrà retirar el màxim de material possible amb major precisió.  
 

Zona de recepció de 
materials (tremuja). El 
procés d'abastiment es 
fa amb la giratòria de 
cadenes. 

Per immobilitzar la 
màquina es tallarà el 
pas de corrent amb la 
clau i l'operari/s que 
realitzin les operacions, 
tindran la clau en el seu 
poder, en tot moment. 
Senyalitzaran: atenció, 
màquina fora de servei. 
Treballant en el seu 
interior, justament en 
aquest punt d'arranc de 
la màquina. 
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Pot ser que hagi de trencar pedres de gran tamany in situ amb la cullera o amb el 
martell trencador si aquesta no és efectiva. És important que el primer punt crític de la 
operació (l'estabilitat de la giratòria) estigui garantit. Si algún operari ha de guiar la 
màquina, farà servir el codi gestual (procediments de treball del present pla) i no estarà 
a menys de 3 metres de la cullera / martell quan aquesta actuï. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cas d'obstrucció de les mandíbules, es procedirà a trencar el material amb un 
martell percutor de mà.  

Per retirar les planxes de gran pes serà necessari llogar un camió grua amb ploma 
suficient per realitzar aquesta tasca amb seguretat. L'operari del camió dirigirà les 
seves operacions des de dalt de la matxucadora, per lo que cal especificar en el 
moment de la seva contractació, la necessitat que disposi de comandament a distància. 

Per desmuntar / muntar les planxes en cas de reparació, s'haurà dìnstal·lar una 
plataforma de treball per tal de poder arribar a tots els punts amb comoditat.  
 
- Caldrà una autorització expressa del tècnic de prevenció per dur a terme 
aquests treballs, ja que ho farà personal especialitzat i sota la seva supervisió. Es 
consultarà el manual tècnic de la màquina per als detalls. 
 
- EPI's : es disposarà a part de casc, botes i roba de treball, de protecció auditiva i 
visual, per tal de cobrir totes les fases que s'han especificat. 
 
 

Zona de mandíbules. 
S'haurà d'accedir a 
aquesta zona en cas 
d'obstrucció i un cop a 
l'any aprox. per canviar 
les xapes a 
conseqüència del 
desgast. 

Zona de desgast 
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INSTRUCCIÓ Nº 3: TREBALLS EN EL MOLÍ D'IMPACTES 
 
- OBJECTIU: determinar els passos a seguir per realitzar el canvi dels martells que es 
troben ubicats en el interior del molí (cada 4-6 mesos aprox.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CRITERI:  es prendrà com a referència el criteri que marca el R.D. 1435/92  de las 
legislacions dels estats membres sobre màquines i R.D. 1215/97 disposicions mínimes 
de seguretat y salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
En qualsevol cas en que un treballador hagi d'accedir a la zona dels martells, tal i com 
s'indica en les disposicions internes d'aquest pla, quan una persona introdueixi el seu 
cos o part del en l'interior d'una màquina el primer pas és desconnectar-la i 
immobilitzar-la. 
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Un cop arribats a aquest punt es talla el subministrament elèctric en el quadre elèctric. 
Es senyalitza: màquina fora d'ús. Treballadors en el interior.  

 

El molí consta d'un tambor giratori. Incrustats en unes guies, estan els martells a 
reposar. El següent pas és doncs enclavar el tambor, ja que els martells es canviaran 
un, sobre el tambor. Per accedir s'hauran d'instal.lar passarel·les d'accés des de 
l'exterior. A la foto següent es mostra la ranura on es fixa el tambor introduint una barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cop els pistons baixen 
la tapa, s'enclava col·locant 
el passador fixant així les 
peces que es mostren a la 
fotografia. 

Zona de martells. S'obre 
l'accés mitjançant els pistons 
hidràulics. Els cargols que 
s'aprecien a la foto, son per 
subjectar planxes adossades 
(tamany petit), també són de 
desgast i es canvien quan és 
necessari, aprofitant la 
operació del canvi de 
martells. 
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Un cop enclavat el tambor, es pot procedir a canviar els martells.  

Degut al seu pes, serà necessari un camió grua que doni suport a l'hora de retirar i 
reposar els martells. Aquests estan preparats per introduir ganxos on poder enganxar 
les cadenes per poder elevar-lo amb el camió grua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall dels martells: en 
l'orifici es pot insertar el 
ganxo. 
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- Caldrà una autorització expressa del tècnic de prevenció per dur a terme 
aquests treballs, ja que ho farà personal especialitzat i sota la seva supervisió. Es 
consultarà el manual tècnic de la màquina per als detalls. 
 
 
- EPI's : es disposarà a part de casc, botes i roba de treball, de protecció auditiva i 
visual, per tal de cobrir totes les fases que s'han especificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall de la zona on 
no arriben a fregar 
els martells del 
tambor amb el fix. 
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INSTRUCCIÓ Nº 4: ACTUACIÓ EN CAS D'INCENDIS 
 
- OBJECTIU: realitzar una instrucció de nocions bàsiques sobre actuacions en cas 
d'incendis, agents extintors i manteniments dels equips, que servirà com a primera 
informació que rebin els treballadors, abans de rebre la formació sobre el funcionament 
del pla d'emergències. 
  
- CRITERI:  es prendrà com a referència el criteri que marca el R.D. RD 1942/1993 i la 
posterior Ordre de 16 de abril de 1998. També les N.T.P. 536 i 680 proposades per 
I.N.S.H.T. 
  
- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   
 
Normes d'utilització d'un Extintor 
 
Extintor manual i mòbil de pols polivalent 
 
Tots els extintors porten impreses en el seu cos les instruccions d'activació i ús:  
 

1r Treure el passador de seguretat estirant l'anella. 

2n Retirar la mànega del el seu suport i dirigir-la a la base de les flames. 

3r Estrènyer la palanca de buidatge de l'extintor. 

 

És d'utilitat per a focs de líquids i de sòlids. 

 

Extintor de CO2 

 

1r Treure el passador de seguretat estirant l'anella. 

2n Dirigir el bufador a la base dels flames. 

3r Estrényer la palanca de buidatge de l'extintor. 

 

Són molt útils en focs de gasos i líquids, o amb presència elèctrica (pròxims a quadres 

elèctrics, equips informàtics). 
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MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA 

INCENDIS I EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 

EQUIP O 
SISTEMA REVISIÓ 

 3 MESOS ANY   5 ANYS   

EXTINTORS 

Comprovació de 
l'accessibilitat, bon estat 
aparent de conservació: 
passadors, precintes, 
inscripcions, mànega, 
etc. 
Comprovació de l'estat 
de càrrega (pes i 
pressió) de l'extintor i de 
la botelleta de gas 
impulsor (si existix), 
pressió adossada, estat 
de les parts mecàniques 
(boca, vàlvules, mànega, 
etc.) 

Verificació de l'estat de 
càrrega i en el cas 
d'extintors amb botelleta 
d'impulsió adossat, estat 
de l'agent extintor. 
Comprovació de la 
pressió d'impulsió de 
l'agent extintor. 
Estat de la mànega, 
boca o llança, vàlvules i 
parts mecàniques. 

A partir de la data de 
timbratge de l'extintor (i 
per tres vegades) es 
retimbrarà l'extintor 
d'acord amb la ITC-MIE 
AP.5 del Reglament 
d'Aparells de Pressió 
sobre Extintors 
d'Incendis BOE 149 de 
23 de juny de 1982. 

LLUMS 
EMERGÈNCIA 

Comprovació del seu 
estat i del seu 
funcionament correcte. 
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AGENTS EXTINTORS 
Extintors: 
Dipòsits de xapa d'acer contenint 
Pols, CO2, líquids a pressió, etc. 
RD 1942/93 Reglament de les 
instal·lacions de Protecció contra 
incendis. 
OM 16.04.98 Normes de 
desplegament i procediment del  
Reglament de les instal·lacions de 
Protecció contra incendis. 

 

Descripció dels focs Clasificació 
Secs 
Matèries sòlides amb producció de flames i/o brases 
Fustes, teixits, paper, suro, carbó, pneumàtics, etc. 

A 

Grassos 
Matèries líquides que produeixen flames, però no brases 
Líquids: Petroli, gasolina, gasoil, pintures, olis, benzol, vernís, etc. 
Sòlids: Greixos, ceres, betum, quitrà, parafina, etc. 

B 

Gasos 
Matèries que a temperatures i pressió normals es troben en estat gasós. 
Propà, butà, metà, hidrogen, acetilé, etc. 

C 

Metalls 
Matèries metàl·liques combustibles: aliatges d'alumini i magnesi. 
Metalls alcalins: liti, sodi, i potassi 
Metalls alcalins-fèrrics: calci, estronci i bari 

D 

Elèctrics 
Instal·lacions i equips electrònics: 
Transformadors, electromotors, generadors, etc. 

E 
 

Cuadre de selecció de l'agent extintor 
Classe de foc Agent extintor A B C D 

Aigua a raig **    
Aigua polveritzada *** *   
Pols polivalent ** ** **  
Escuma física ** **   
Pols seca  *** **  
Neu carbònica (CO2) * *   
Productes específics per a 
focs de metalls    * 

L'equip recomanable per la cantera és el de 
Pols químic polivalent, l'aplicació del qual és 
indistinta per a focs secs, grassos i gasos 
Per a riscos elèctrics es recomana el de neu 
carbònica, CO2 
Els extintors es col·locaran en llocs 
estratègics de les instal·lacions, el de CO2 
és convenient que estigui situat pròxim al 
quadre general de distribució. 
Els extintors destinats a zones de 
emmagatzematge, se situaran en llocs de 
fàcil accés i preferiblement en l'exterior del 
recinte i pròxim a l'entrada. 
Si fóra necessari emprar aigua per a apagar 
un incendi es dirigirà el raig d'aigua al centre 
del foc. 
No utilitzar aigua davant d'un incendi elèctric

*** Molt adequat (Excel·lent)     ** Adequat (Bo)    * Acceptable 

Codi d'eficàcia: Els extintors per a focs de classe a i B han de disposar d'un codi d'eficàcia, [UNIX 23.110.75] 
amb objecte que permeti adoptar l'extintor adequat i eficàcia idònia de conformitat amb la reglamentació vigent.
Els extintors que han d'usar-se en els distints treballs i obres disposaran del codi 21A - 113B com a mínim. 
N.T.P. 536 / N.T.P. 680 / Reial Decret 485/1997 de Senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 
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9.2 Disposicions internes de seguretat. 

DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT 
 
A més de tot el que s'ha exposat en l'apartat referent a les mesures preventives (pto. 7 
del present pla), tant generals com específiques per a cada lloc de treball, es seguiran 
les disposicions internes de treball i seguretat que es presenten a continuació. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
- Obligacions del personal: Tant els treballadors que presten  serveis sota les 
dependències de l'empresa, com els que provinguin d'empreses subcontractades, 
estan obligats a acatar les mesures de seguretat, prevenció i higiene previstes en pla 
de seguretat.  
 
En la mateixa obligació es troben inclosos els funcionaris de l'Autoritat Minera 
Competent, autoritzats  per a  la  pràctica d'inspeccions i les persones que en qualitat 
de visitants hagin obtingut autoritzacions per visitar les instal·lacions, campaments o 
àrees de treball. 
 
- Informació a superiors:  Els treballadors estan obligats a informar els seus superiors 
respecte de qualsevol situació que comporti risc o perill per a la seva salut o vida o 
que produeixi condicions d'inseguretat, detriment per als equips, maquinària, 
materials, estructures, instal·lacions o infraestructura estable en les concessions o 
plantes. 
 
NORMES GENERALS DE SEGURETAT 
 
- Restricció d'accés: Es mantindrà i es reposarà tota la senyalització de protecció a 
tercers, que informi o delimiti les labors d'extracció, per evitar l'intrusisme per part de 
personal alié a l'explotació. 
 
- Seguretat en accessos i sortida: Totes les labors hauran de tenir accessos i sortides 
per al moviment, tant del personal com d'equips des de qualsevol part. Aquests es 
mantindran en bones condicions i sense obstacles, per si es produïssin situacions 
d'emergència o d'evacuació. 
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- Manteniment de zones de treball: Les zones de treball hauran de mantindre's netes i 
ordenades, havent d'extraure periòdicament els residus generats, provinents de les 
labors, tallers o plantes. 
 
- Prohibició d'entrada a llocs d'emmagatzematge: No es permetrà l'entrada de 
treballadors no autoritzats a llocs d'emmagatzematge que tinguin materials que puguin 
desplomar-se o fluir, com ara acopis, tremuges o altres. 
 
- No admissió en recintes de treball: En cap concepte s'admetrà en els recintes de 
treball, a persones que donin mostres d'haver consumit begudes alcohòliques, 
drogues o substàncies psicotròpiques, la introducció de les quals queda absolutament 
prohibida. 
 
En tot cas, d'ocórrer l'ingrés de persones en les condicions assenyalades en l'incís 
anterior, es procedirà a l'expulsió immediata de tals recintes. 
 
- Mesures de precaució: Com a mesures de precaució es prohibeix als treballadors 
tant l'ús de roba folgada, el cabell sense recollir, l'ús d'anells o joies que puguin 
enganxar-se, quan s'executen labors prop de maquinàries i elements de transmissió 
en moviment. 
 
- Ús d'Equips de Protecció Individual (EPI's): Tot el personal que accedeixi a l'àrea 
d'explotació anirà proveït de casc i botes de seguretat, així com d'armillla reflectant. 
L'ús dels EPI's serà d'obligat compliment per tothom i sense excepcions.  
 
L'accés a àrees on sigui necessari l'ús d'un altre tipus d'epi's, estarà totalment 
controlat i senyalitzat per al seu efecte. Si la persona que ha d'accedir no disposa dels 
epi's adequats, podrà sol·licitar el seu subministrament a l'empresa, però quedarà 
restringit l'accés a aquelles persones que portin posats o disposin d'aquests equips.  
 
- Ús de maquinària: A fi d'evitar situacions de perill o risc en les operacions  geològic-
mineres, l'ús de maquinària, com per exemple camions, carregadores, compressors, 
bombes, etc., correspondrà a personal degudament preparat i autoritzat per l'empresa 
per aquest efecte. 
 
Es mantindrà tota la maquinària, equips i instal·lacions en degudes condicions de 
funcionament i seguretat.    



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 155 -

 
- Protecció d'Equips: Els motors, engranatges, corretges, cadenes o altres parts 
mòbils de la maquinària i equips, estaran en tot moment protegides amb les 
proteccions o dispositius de seguretat adequats. No es retiraran aquestes en cap 
concepte llevat d'excepcions, comptant amb l'autorització prèvia, com podrien ser 
labors de manteniment 
 
- Immobilització de maquinària: Quan es requereixi que una persona introdueixi el seu 
cos o part del en l'interior d'una màquina es verificarà que la mateixa estigui 
completament immobilitzada i desconnectada. 
 
- Cintes transportadores: Les cintes transportadores comptaran amb interruptors i 
dispositius que permetin detenir el seu moviment en cas d'emergència. Es revisaran 
periòdicament i s'informarà si es produeix cap deteriorament o es detecta el seu mal 
funcionament. 
 
LABORS D'EXPLOTACIÓ 
 
- S'adoptaran les mesures adequades per a mantenir les emanacions de pols 
respirable, dins de la norma vigent, tant dins de l'àrea de treball del tall obert o 
cantera, com en l'ambient circumdant. Entre aquestes destacarà el reg freqüent de 
pistes de circulació de vehicles, sobretot en les estacions seques. 
 
Les cintes transportadores estaran dotades de sistemes de vaporització d'aigua en la 
seva part final. L'aplicació d'aquesta mesura,  farà que el material que caigui en l'acopi 
inferior a la cinta, disminueixi les seves emissions de pols. 
 
-  Revisió de fronts d'explotació: Els fronts d'explotació i les parets que circumden els 
llocs de treball hauran de ser regularment revisats a  fi d'evitar accidents per 
despreniments de roques. Es senyalitzaran els límits de talús a fi d'evitar caigudes a 
distint nivell.  
 
Si està previst abandonar un front per un període llarg de temps, es col·locaran en els 
dits límits obstacles permanents a la distància adequada en funció del material i de 
l'alçada de banc.  
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- Alçada de bancs i espessor de materials no consolidats: En els trams de l'explotació 
en què es produeixi l'extracció d'arena, grava o altres materials no consolidats, en les 
que es faci servir equips mecànics d'arranc, l'alçada dels bancs no excedirà els tres 
metres. 
 
- Alçada dels bancs: En les labors a cel obert i en les canteres es controlarà que els 
bancs no superen l'alçada màxima de disseny. Al peu de cada banc haurà de deixar-
se una superfície horitzontal, amb un ample suficient a fi que els treballs es realitzen 
en forma segura i que al mateix temps permeti la circulació del personal i de   l'equip. 
 
L'ample mínim del banc serà el necessari per a aconseguir el talús final calculat. Les 
vessants dels talls, no hauran de tenir talussos o pendents d'inclinació superiors a les 
de l'angle de repòs de la roca o material in situ. 
 
- Perforació humida: La perforació haurà de ser humida, emprant aigua, per evitar que 
la pols perjudiqui els treballadors i a l'ambient circumdant. En cas contrari s'haurà de 
fer en sec, amb equips que disposen de captació de pols automàtica en la qual, la 
pols captada, de cap  manera passi a l'aire. 
 
- Dispar de la voladura: Els tirs seran efectuats en forma coordinada, amb advertència 
per mitjà de botzines o sirenes, prèvia verificació que tot el personal hagi abandonat la 
zona de risc de tir i comprovació que l'última que llença la línia de tir i l'equip es troben 
en llocs segurs. 
 
De la mateixa manera una vegada efectuada la voladura es procedirà a verificar que 
la detonació programada hagi ocorregut completament, per a després donar pas a la 
retirada de les runes. 
 
- Circulació de vehicles: La velocitat màxima permesa per a la circulació de 
maquinària o de vehicles pesats de la pedrera, serà de 30 Km. / hora. Aquesta 
restricció es senyalitzarà per mitjà de senyalització vertical en les pistes de forma 
estratègica. 
 
Quan interrompi o acabi el seu treball, el conductor d'un vehicle o operador de 
màquina, el detindrà en un lloc que no entorpeixi el tràfic i els treballs, sobre terreny 
ferm i el més pla possible, impedint qualsevol risc de desplaçament imprevist.  
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Els vehicles de rodes es deixaran amb el fre d'estacionament accionat, les culleres de 
les pales i les caixes dels bolquets baixades. 
 

Si el terreny està en pendent, s'assegurarà amb els mitjans precisos que el vehicle o 
màquina no pugui lliscar. Els vehicles de rodes es deixaran, en cas necessari, 
convenientment calçats (no improvisats, com pedres). 

 
- Selecció de materials de rebuig: S'haurà de remoure dels llocs de treball i dipositar 
en llocs habilitats, tots els materials de rebuig que puguin representar riscos 
d'accidents, incendis, bloquejos, caigudes, talls, etc. 
 
- Totes les màquines que intervinguin en les labors de moviment de terres i 
desenrunament aniran equipades d'un avisador acústic i lluminós de marxa enrrere, a 
més del rotatiu lluminós. 
 
- Quan s'hagi de circular per superfícies inclinades, es farà sempre segons la línia de 
màxima pendent. Un dels riscos més importants és la bolcada de camions banyera en 
el moment d'alçar totalment la caixa, per a això s'ha d'assegurar que el basculament es 
realitzarà en un terreny perfectament horitzontal.  
 
- Amb la finalitat d'evitar possibles accidents durant les operacions d'estesa del material 
en l'execució de restauració, hauran de quedar perfectament definits els punts 
d'abocament del material, emprant a més topalls de final de recorregut per a les 
màquines.  
 
- Les descàrregues de material per la seva estesa es realitzaran allunyades dels límits 
de talús, de manera que la maquinaria d'estesa, susceptible de bolcada, no es precipiti 
pel talús.  
 
- Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa alçada o durant la maniobra 
de descens de la caixa després de l'abocament de terres.  
 
- Durant l'hissat de la caixa es prestarà especial atenció a les línies aèries elèctriques, 
telèfon, etc. (només s'ha detectat una al llarg de l'explotació). 
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- Haurà d'evitar-se la presència de persones en la zona de maniobra. Durant la 
descàrrega del material, els treballadors mantindran una distància de seguretat de 5 m.  
 
- Prevenció d'incendis: Amb la finalitat d'evitar incendis, es seguiran les següents 
accions mínimes:    
 
1) Es disposarà d'extintors en les instal·lacions i maquinària mòbil. Aquests estaran 
subjectes a les inspeccions programades. 
2) L'equip de primera intervenció i auxilis, comptarà amb la formació teòrica i pràctica 
necessària per a desenvolupar tècniques de prevenció i control d'incendis. Coneixeran 
el pla d'emergències redactat en l'apartat 12 d'aquest pla de seguretat.    
3) Es seguirà la normativa per a l'emmagatzemament, ús, manipulació i transport de 
líquids inflamables i combustibles que es fan servir en les labors mineres. 
4) S'inspeccionaran periòdicament les instal·lacions a fi de controlar o almenys  
minimitzar les possibilitats d'incendi    
5) Es verificarà que els cilindres de gasos utilitzats en soldadura, estiguin nets d'oli i 
greix i allunyats de fonts de calor.    
 
DE L'UTILITZACIÓ D'EXPLOSIUS EN L'EXTRACCIÓ 
 
- Projecte de voladures: Es seguirà en tot moment les disposicions d'execució de 
labors i de seguretat, establides en el projecte de voladures aprovat per les autoritats 
mineres competents.  
 
Serà així tot allò que s'ha relacionat amb les càrregues màximes admeses, tipus 
d'explosius segons el material a volar, tipus de detonadors, control de vibracions i de 
projeccions, així com el de l'ona aèria generada, etc. 
  
- Transport dins de la concessió: Per al transport dels explosius dins de l'explotació 
hauran de complir-se les següents normes de seguretat:    
 
1) Els vehicles que transportin explosius no podran carregar conjuntament els 
detonadors o altres accessoris de voladura. 
 
2) El transport de detonadors elèctrics, només podrà realitzar-se en els envasos 
originals. 
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- Introducció d'explosius als fronts de treball: Haurà d'introduir-se l'explosiu als talls en 
forma de cartutxos, en envasos tancats; comprovant que cada caixa contingui una 
sola classe d'explosiu i que les dites caixes es mantinguin prou allunyades d'elements 
combustibles. 
 
- Adequada instrucció: Les persones que manipulin explosius (artillers) estaran 
degudament instruïts en els procediments d'una segura manipulació  d'explosius   i  
accessoris, i hauran de comptar amb la cartilla oficial expedida per a ús i manipulació 
d'aquests. 
 
- Eines: El  tall, encebat i obertura de caixes de l'explosiu ha d'efectuar-se emprant 
eines de fusta, os o alumini, a fi d'evitar espurnes. 
 
- Llocs per a barrinar i diàmetre de barrines.-  Les  plataformes i llocs per a barrinar 
hauran d'adequar-se de tal manera que no existeixin obstacles que impedeixin 
treballar als operadors amb normalitat. 
 
Els barreninos hauran de ser efectuats amb el diàmetre apropiat, de manera que 
puguin introduir-se sense dificultat els  cartutxos de dinamita. 
 

No podrà realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall, la perforació i la càrrega 
de les barrines. Tot i que no hi ha una distància definida en el reglament, la màquina no 
es podrà situar a menys de dos-cents metres del tall on s'efectúa la càrrega, inclús si la 
pega es dóna amb detonadors no elèctrics. 

 
- Carregat   de  les barrines: El carregat dels barrines es realitzarà únicament amb 
vares de fusta o plàstic endurit, sense que per cap motiu es puguin emprar eines 
metàl·lica en l'operació. 
 
- Participació en voladures: En les voladures sempre participaran dos persones, 
procurant que en les mateixes intervingui el menor nombre de persones 
indispensables per a efectuar la preparació. Les tasques hauran de comptar amb dos 
vigilants de seguretat homologats com a mínim. 
 
En cap concepte es permetrà la presència de persones no autoritzades per l'empresa i 
registrades per la Guàrdia Civil. 
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- Distància de seguretat i refugi: En  forma  prèvia a què s'efectuï la voladura , el 
responsable de Seguretat del tall en aquell moment, determinarà els treballs que hagin 
d'interrompre's quan s'hagi de disparar la voladura, establint el refugi en el qual es 
protegirà el personal últim a abandonar el lloc de la voladura. 
 
- Vigilància durant la voladura: Abans que s'efectuï el tir, les vies d'accés al lloc que 
puguin ser afectades, hauran d'estar vigilades per un treballador perfectament instruït 
en les seves funcions i designat per a l'efecte. 
 
El vigilant, previ a l'encesa recorrerà els corresponents llocs de treball de l'explotació 
alertant el personal sobre el pròxim tir i prohibint l'accés al lloc de voladura. 
 
Després de la voladura, el personal no podrà retornar al de treball fins que s'hagi 
ventilat, i es comprovi si s'ha produït la detonació en la seva totalitat. 
 
- Barrines fallides: Els tirs que corresponguin a voladures de tirs anteriors que no hagin 
explotat completament (tirs fallits) i representin riscos per la seva presència oculta en 
perforacions posteriors, requeriran de l'adopció dels següents mecanismes de 
precaució:    
 
1) En forma prèvia a l'inici de perforacions en llocs en què s'hagin efectuat tirs amb 
anterioritat i es detecti la fallida, s'haurà de rentar el front amb aigua i revisar-lo 
cuidadosament per a determinar l'existència de les barrines fallides.  
 
2) Es prohibeix terminantment extraure les càrregues dels tirs fallits; s'hauran de 
dissoldre amb aigua i es faran explotar amb noves càrregues;    
Si el tac ha desaparegut i queda l'explosiu descobert, amb canya lliure suficient per a 
introduir un o més cartutxos, es procedirà a introduir cuidadosament un nou esquer, 
acompanyat o no d'altres cartutxos d'explosiu, un cop retacat, es podrà disparar.  
 
3) No podrà usar-se la resta d'una barrina fallida en una nova  perforació, la  qual  en  
tot  cas  només  podrà  efectuar-se, paral·lela a la fallida i a una distància no inferior a 
deu vegades el diàmetre de perforació, excepte en els casos en què s'hagi utilitzat 
explosiu a granel o encartutxat introduït amb màquines, en aquest cas aquesta pràctica 
estarà prohibida.  
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Els tirs fallits s'eliminaran en el torn en què es detectin.    
 
4) En cas de constatar-se la presència de cartutxos carregats quan es produeixi el 
desenrunament s'haurà de procedir al treure el detonador i destruir tots els agents 
explosius.    
 
5) Es prohibeix examinar un tir que hagi fallat abans d'un temps no inferior a trenta 
minuts.    
 
6) Els treballs es registraran en un llibre, per a la informació dels tirs fallits i la seva 
eliminació. En el dit llibre de registre, la persona responsable reflectirà els tirs fallits, 
detectats, eliminats o sense eliminar deixant constància dels mateixos amb la seva 
firma. 
 
DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
- Instal·lacions elèctriques: Les instal·lacions elèctriques en les labors extractives, 
hauran de ser efectuades per  personal competent i especialitzat, que disposi de la 
deguda acreditació i homologació. 
 
- Reparació de motors: Per a la reparació de motors o circuits elèctrics accionats per 
un interruptor, aquest haurà d'estar completament assegurat, si el treball ha de 
complir-se amb el circuit en tensió s'haurà de prendre totes les precaucions que 
aquesta classe de labors requereixi. Per cap circumstància es treballarà en circuits en 
tensió en llocs en què s'emmagatzemin explosius o hi hagi matèries inflamables. 
 
- Connexió a terra: Les parts metàl·liques de les instal·lacions elèctriques com ara 
carcasses de motors, transformadors, generadors, caixes de connexió, taulers, etc., 
hauran d'estar connectades a terra. 
 
- Registres: s'elaboraran registres, tant de les inspeccions, control i manteniment dels 
equips i instal·lacions principals, com del personal autoritzat per a intervenir en les 
dites instal·lacions. Els dits registres hauran d'estar a disponibilitat de l'Autoritat Minera 
corresponent, quan així ho requereixi. 
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- Senyalització d'advertència: Es col·locarà senyalització d'advertència, de risc elèctric, 
en les instal·lacions que impliquin riscos elèctrics, particularment en transformadors, 
interruptors i línies d'alta tensió. 
 
- Verificació en xarxes: En les xarxes elèctriques haurà de verificar-se almenys cada 
dos mesos, les condicions següents:    
 
1) La fermesa dels suports dels conductors.  
2) L'estat dels elements de muntatge dels conductors i suports,  com ara grapes, 
aïlladors, connectors, amortidors, etc.    
3) L'estat mecànic i elèctric de les instal·lacions i les seves proteccions. 
 
- Manteniment de cables flexibles: Els cables flexibles de les instal·lacions elèctriques 
en les labors extractives, hauran de mantindre's constantment apartats de les arestes 
tallants i de les peces o equips en moviment, evitant-se a més tensions excessives. 
 
- Impediment de contacte: Haurà d'impedir-se tot contacte accidental amb els 
elements en tensió d'una instal·lació o equip la tensió dels quals sigui superior a 50 V., 
emplaçant-los en llocs fora de l'abast del personal, interposant obstacles eficaços o 
protegint-los amb envoltants. 
 
- Ubicació de conductors: Els conductors que creuen àrees de trànsit de personal 
hauran d'estar ubicats almenys a 2,10  m. sobre el nivell del  sòl o hauran d'estar 
instal·lats sota terra. 
 
- Entroncaments dels conductors: Els entroncaments dels conductors hauran d'estar 
assegurats per soldadures o connectors mecànics, de manera que la unió sigui 
almenys igual a la conductivitat i suport l'esforç de tracció del conductor. Els 
entroncaments estaran adequadament coberts amb un aïllament almenys equivalent 
al del conductor que tingui major aïllament. 
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9.3 Registres. 
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Model de 
Registre nº 1 

Logo empresa 
CERTIFICAT QUE ACREDITA QUE LA 

SUBCONTRACTA TE CONCERT AMB UN S.P.A 
DATA: 

 

 

CERTIFICAT D'ACTIVITAT PREVENTIVA  ( S. P. A. ) 

 
El Servei de Prevenció Alié................................................................., comunica per 
mitjà del present Certificat que l'Empresa............................................................. té 
contractat el Servei de Prevenció de riscos laborals corresponent a les disciplines de: 

 
 Seguretat 
 Higiene 
 Ergonomía i Psicosociologia aplicada 
 Vigilància de la Salut 

 (Assenyalar les que corresponguin) 
 
Per un període, fins a la data....................................... 
 
Així mateix, Certifica que : 
 
1r)  L'Empresa disposa del Pla de Prevenció de riscos laborals, segons estableix 
l'article 16 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificat per la Llei 
54/2003, de 12 de desembre. 
 
2n)  Dins de les disciplines contractades, s'ha elaborat l'Avaluació dels Riscos, la 
Planificació de la Prevenció, específic per als treballs que es desenvolupen en 
l'empresa/s contractada/s (detallar de quina/s es tracta/n ). 
- 
- 
- 

Data:  
Firma i Segell S.P.A. 
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Model de 
Registre nº 2 

Logo empresa 
SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ 

 A SUBCONTRACTES 
DATA: 

 

Sr. / Empresa SA 
Adreça                                                                                                                                    Data:........................................ 
CP - Població 
Distingits Srs., 

De conformitat amb l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de novembre que regula la coordinació 
de les activitats professionals, per a la prevenció de riscos Laborals i la informació sobre els mateixos als treballadors, és 
precís que el seu Coordinador de prevenció ens informi sobre els riscos que puguin patir els postres treballadors degut a 
l’activitat que com a empresa subcontractada realitzen al nostre centre de treball. 

Per això requerim la següent informació 

Abans d'iniciar els treballs a la nostra empresa, hauran d'entregar al departament seguretat la documentació que detallem a 
continuació: 

1.- Certificat Tresoreria Seguretat Social d'estar al corrent de pagament tant de l'empresa principal com dels seus 
subcontractistes. 
2.- Certificat de l'Agència Tributària conforme estan al corrent de pagament. 
3.- TC-1 i TC-2 últims abonats de l'empresa principal i de les subcontractades. 
4.- Còpies parts d'Alta Seguretat Social (Model TA-2) del personal que no figure en el TC-2. 
5.- Escrit sol·licitant autorització per a subcontractar part dels treballs, en cas de ser necessari, sense l'aprovació del qual 
escrita per part del Contractista no podran iniciar cap treball. 
6.- Relació del personal que prestarà els seus serveis en la nostra empresa, tant de l'empresa principal com de la 
subcontractada. 
7.- Còpia de l'última prima meritada del Segur de Responsabilitat Civil, i de prima meritada del Segur d'Accidents. 
8.- Còpia del contracte vigent del servei de prevenció i avaluació de riscos dels treballs que es desenvolupen de l'empresa 
principal i de les subcontractades. 
9.- Còpia de justificants d'informació i assistència als cursos de formació del seu personal, en seguretat i salut. 
10.- Còpia d'aptidud dels reconeixements mèdics del personal. 
11.- Còpia del justificant d'entrega de proteccions personals 
12.- Nomenament del supervisor de seguretat en obra. (s'adjunta model) 
13.- En cas d'utilització de maquinària: 
 Certificat CE o si és el cas d'adaptació i revisions periòdiques. 
 Formació i autorització d'ús de les persones que la manipulen. 
14.- En cas de generar residus i autogestionar-los hauran d'aportar còpia de l'alta de productor de residus i justificants de la 
gestió dels mateixos. 
15.- Obertura del Centre de Treball. 

Allò que s'ha indicat anteriorment complementa però no substitueix quants apartats figuren en les condicions generals del 
contracte que s'estableixi 
Quan s'incorpori nou personal, prèviament hauran d'enviar-nos còpies del TC-2 on figuren relacionats o bé còpia de l'Alta a la 
Seguretat Social si són nous ingressos. 
Els punts 1, 2 i 3 són d'obligat compliment cada mes. La resta hauran d'actualitzar-se periòdicament. 
L'entrega de tota documentació és un requisit indispensable per a conformar les seves factures. 

Rebut per: 
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Model de 
Registre nº 3 

Logo empresa 
OBLIGACIONS DE LES SUBCONTRACTES 

DATA: 
 

CONTRACTISTA:     
EMPLAÇAMENT DELS TREBALLS:   
SUBCONTRACTISTA: 
 
Amb l’inici de les activitats que la seva empresa desenvoluparà , li  posem en 
coneixement les seves obligacions que haurà de complir tot el temps que estigui 
treballant amb nosaltres, que seran les que esmentem a continuació: 
  
1) Els subcontractistes estaran obligats a : 

a) Aplicar els principis de l’acció preventiva, que es recullen en l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

b) Complir i fer complir al seu personal lo establert en el Document de Seguretat i 
Salut, mitjançant la difusió i el control, conforme a les disposicions legals. 

c) Complir la normativa en matèria de Prevenció de riscos laborals i, en particular, 
les disposicions mínimes establertes en la part A de l'annexe del RD 
1389/1997, així com les ITC del RGNBSM (RD 863/1985) que corresponguin a 
la seva activitat durant l’execució dels treballs. 

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que hagin de prendre referent a la seva seguretat i la 
seva salut en l’obra. 

e) L'obligatorietat per part de tot el personal destacat en l'obra de portar els equips 
de protecció individuals que siguen obligatoris i usar-los correctament. 

f) Atendre  les indicacions i complir les instruccions del Treballadors Designats 
per l'empresa, o en el seu cas, de la Direcció Facultativa. 

 
2) El subcontractista serà responsable de l’execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Document de Seguretat i Salut. 
3) Les responsabilitats de la Direcció Facultativa no eximiran de les seves 

responsabilitats al Subcontractista. 
4) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi 

un accident de treball, l'empresari estarà obligat a informar les altres empreses que 
es troben treballant en l'obra, Art. 4 RD 171/2004. 

 
 

 
, a de/d’  del   

 
Signat 
 
 
 Subcontractista. 
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Model de 
Registre nº 4 

Logo empresa ACCEPTACIÓ DEL DOCUMENT DE 
SEGURETAT I SALUT PER PART DEL 

SUBCONTRACTISTA DATA: 
 

CONTRACTISTA:     
EMPLAÇAMENT DELS TREBALLS:   
SUBCONTRACTISTA: 
     
 
En compliment amb allò especificat en l’Article 3, i la part A de l'annexe del RD 
1389/1997 de 5 de setembre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
destinades a protegir la Seguretat i Salut dels treballadors en explotacions mineres, 
l’empresa subcontractista referenciada manifesta: 
 
1.- Que coneix i ha estudiat el Document de Seguretat i Salut en el treball elaborat per 
Àrids del Bages, en aplicació del RD 1389/1997. 
 
2.- Que si existeix alguna alteració significativa durant l’execució dels treballs 
l'explotació, el Document de Seguretat i Salut podrà ser modificat per a adequar-se a 
aquesta alteració, sempre que aquesta modificació sigui aprovada per l’autoritat 
competent. 
 
3.- Que coneix les seves obligacions derivades de l’aplicació del Document, i les 
responsabilitats que contraurà per l’incompliment del mateix. 
 
4.- Que per tot això exposat, comunica l’ACCEPTACIÓ  de l’esmentat DOCUMENT 
DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Per què consti això exposat, es signa la present ACCEPTACIÓ DEL DOCUMENT DE 
SEGURETAT EN EL TREBALL, per part de l’empresa subcontractista esmentada. 
 
 
                                                a,              de/d’  de 
 
 
 
Signat: 
 
 
 
 
Subcontractista 
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Model de 
Registre nº 5 

Logo empresa CERTIFICAT DE DESIGNACIÓ DEL 
RESPONSABLE DE SEGURETAT DE 

L'EMPRESA DATA: 

 
 

 

Per complir allò que s'ha especificat en els articles 18, 29, 33 i 38 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre 
de Prevenció de Riscos Laborals, i de l'article 4 de la llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals de 12 de desembre del 2003.Tota Empresa Contractista Principal, i les 
Subcontractades, que participin en els treballs d'explotació minera, designaran un Encarregat o 
Responsable de Seguretat i Salut per empresa, que serà un interlocutor vàlid entre la Direcció 
Facultativa i els treballadors d'aquesta Empresa. 
 
Les funcions bàsiques que haurà de realitzar, seran les següents: 
 

− Les pròpies que li són inherents per aplicació de les determinacions establides en el 
Document de Seguretat i Salut acceptat per la seva Empresa. 

− Vetllarà per l'aplicació de les instruccions que estableixi la Direcció Facultativa, en especial 
les referides a les activitats i personal de la seva Empresa, traslladant aquestes instruccions 
als treballadors que representa. 

− Controlarà el muntatge i manteniment de les proteccions col·lectives necessàries en els 
talls, així com la restauració de les què siguin manipulades per la seva Empresa per a 
l'execució de determinats. 

− Vigilarà les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució dels treballs que puguin 
afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

− Fomentarà la cooperació entre la seva Empresa i la resta d'Empreses Contractistes o 
subcontractistes que desenvolupin la seva activitat en l'explotació. 

− Si és necessària la seva constitució, s'incorporarà com a vocal de les reunions de Comissió 
de Seguretat i Salut, si els treballadors no posen inconvenients per a això. 

 
Dades del responsable de Seguretat i Salut 

NOM: ............................................................................................................................................................................................................. 

OFICI  I CATEGORIA PROFESSIONAL............................................................................................................................................................. 

D.N.I. ..................................................................................................................................................................................................................... 

EMPRESA A QUÈ PERTANY .................................................................................................................................................................... 

ACTIVITAT QUE EXERCEIX L'EMPRESA ................................................................................................................................................ 

DOMICILI DE L'EMPRESA ............................................................................................................................................................................. 

CODI POSTAL / MUNICIPI .......................................................................................................................................................................... 

 
Perquè consti allò que s'ha exposat, es firma el present CERTIFICAT DE DESIGNACIÓ DE 
RESPONSABLE DE SEGURETAT DE L'EMPRESA,  

                                                               , a              de                                     de  

Rebut  
Tècnic de Seguretat i Salut 

Firmat  
Responsable designat 

Firmat / Segellat 
L'Empresa 
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. 

Model de 
Registre nº 6 

Logo empresa CERTIFICAT D'AUTORITZACIÓ 
D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES DATA: 

  

EXPLOTACIÓ:  

Emplaçament: 

Contractista:                                                        Direcció:  
 

DADES PERSONALS DEL TREBALLADOR 
Nom:  

Ofici: Categoria: 

Empresa a la que pertany: 
 

En compliment d'allò que s'ha especificat en la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, el RD 
863/1985, de 2 de abril, RGNBSM pel que s'estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut en explotacions mineres, el RD 1215/97 que reglamenta la utilizació pels treballadors dels 
equips de treball, el RD 1435/92 sobre Disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa 
a l'aproximació de les  legislacions dels Estats membres sobre màquines, l'Orde de 9 de març de 
1971 per la que s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, així com la resta 
de normativa específica referida a la manipulació de vehicles, maquinària especial i ferramentes 
especials pertanyent a la dita Empresa, compleix les condicions següents: 

1.- Ha sigut expressament designat per la seva Empresa per a realitzar tal manipulació. 
2.- Té una edat mínima de 18 anys i la categoria professional suficient. 
3.- Posseeix la instrucció professional suficient que determina la llei per a la manipulació 
requerida. 
4.- Ha acreditat en esta empresa l'experiència i solvència suficient en el maneig (pilotatge) i 
manipulació del vehicle, maquinària i/o eina especial que se li ha assignat. 
5.- És coneixedor de les obligacions que li són assignades en el maneig (pilotatge), manipulació i 
custòdia del vehicle, maquinària i/o eina especial de l'empresa. 
6.- És coneixedor de les responsabilitats que es deriven de la mala aplicació d'aquestes 
obligacions. 

 

LLISTAT DE MAQUINÀRIA ASSIGNADA 
   

   

   

   

Perquè consti el que s'ha exposat, es firma el present CERTIFICAT D'AUTORITZACIÓ PER LA 

MANIPULACIÓ DE VEHICLES, MAQUINÀRIA ESPECIAL I EINES ESPECIALS, en: 

                                                                           a           de                                   de           
 

Firmat: Empresa 
 

Firmat: Treballador 
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Model de 
Registre nº 7 

Logo empresa 
REGISTRE DE CONTROL  

DE PERSONAL DATA: 
  

DADES DE L'OPERARI: 
NOM:                                                                                               DNI:                              CATEGORIA: 

EMPRESA A QUÈ PERTANY / DOMICILI / ACTIVITAT:                                                          
 

ENTREGA D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
En compliment dels articles 15.D i 17.2 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, punt 7 de l'Annexe A del Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s'aproven les disposicions 
mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres, així com el Reial 
Decret 773/1997 de 30 de maig sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de protecció individual, s'obliga a l'Empresari a proporcionar als seus treballadors els equips 
de protecció individual adequats per al correcte exercici de les seves funcions, així com a informar els mateixos 
dels treballs concrets i zones de l'explotació on haurà d'utilitzar  aquests equips, al mateix temps que els obliga a  
transmetre les instruccions per al seu correcte ús. L'empresa referenciada ha entregat a tots els treballadors que 
participen en l'obra de referència, els EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL necessaris i adequats, que es 
descriuen en el Document de Seguretat i Salut, prèviament acceptat. 
 

Basant-se en això, el treballador que es referència, manifesta: 
 

− Que li ha sigut entregat un EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL compost per:  
 

     ¦ CASC DE SEGURETAT     ¦  BOTES DE SEGURETAT   ¦  ROBA DE TREBALL   ¦  PROTECTORS AUDITIUS   ¦  ULLERES DE PROTECCIÓ 
 
                           ALTRES....................................................................................................................................................................................................... 

− Que amb l'entrega dels dits equips, se li ha informat de les instruccions per al seu correcte ús i 
manipulació. 

− Que coneix l'obligatorietat del seu ús. 
− Que en cas de pèrdua o deteriorament dels equips, notificarà a l'Empresa la substitució dels 

mateixos. 
− Que és coneixedor de les responsabilitats que ocasionarà l'incompliment d'aquestes obligacions. 

CERTIFICAT DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
En compliment de l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el treballador baix firmant manifesta 
haver rebut formació teòrica i pràctica, suficient i adequada en matèria de seguretat, tant de general d'obra com 
específica per al lloc de treball que ocupa. 

CERTIFICAT D'INFORMACIÓ DELS RISCOS ESPECÍFICS 
En compliment de l'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el treballador sota firmant manifesta 
haver rebut informació teòrica i pràctica, suficient i adequada en els riscos del seu lloc de treball. 
REVISIONS MÈDIQUES 
En compliment de l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el treballador i l'empresa sota firmant 
manifesta que es realitza la vigilància periòdica de la salut dels treballadors en funció dels riscos inherents al 
treball.  

CERTIFICAT DE CORRECTA CONTRACTACIÓ 
L'empresa manifesta que l'operari és major d'edat (18 anys), no està contractat per una E.T.T. (Empresa de treball 
temporal)  i que es troba al corrent de pagament de quotes en el Règim General de la Seguretat Social. 

Perquè conste allò que s'ha exposat, es firma el present REGISTRE DE CONTROL DE PERSONAL en; 

                                                                        ,a          de                                             de 

Firmat 
L'Empresa 

Firmat 
El Treballador 
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Model de 
Registre nº 8 

Logo empresa 
REGISTRE D'ENTREGA D'EPIS 

DATA: 
 
Mitjançant la present, declaro rebre de ÀRIDS DEL BAGES, per a la seva utilització en els treballs executats en 
l’explotació, els equips de protecció individual que es detallen a continuació. Em comprometo a conservar-los en 
bon estat i a comunicar al Supervisor de Seguretat qualsevol deteriorament o pèrdua. 

 
Nom i cognoms:                                                               Empresa: 

RELACIÓ Data i signatura Data i signatura Data i signatura 

- ROBA/GRANOTA DE TREBALL 

   

- CASC 

   

- CALÇAT DE SEGURETAT 
 
      _ Botes 

             _ Sabates seguretat 

      _ Botes goma 

   

- GUANTS DE PROTECCIÓ 
   

- ULLERES CONTRA IMPACTES 
   

- PROTECCIÓ AUDITIVA 
   

- ARNÈS/CINTURÓ SEGURETAT 
   

- PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
   

- ALTRES_____________________ 
   

 
Així mateix declaro pel present document que he rebut les explicacions necessàries sobre l’ús correcte d’aquests 
mitjans de protecció i he estat instruït sobre l’obligatorietat del seu ús en els treballs que habitualment 
desenvolupo, en conformitat amb allò previst en l’article 5º apartat b de l’Estatut dels Treballadors. 
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Model de 
Registre nº 9 

Logo empresa 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 

INFORMATIVES DATA: 
 
 
 
 
ÀRIDS DEL BAGES: 

 

 

Sr./a. ...................................................... 

 

 

 

Ha rebut informació sobre els riscos per a la seguretat i la salut en el seu lloc de 

treball, sobre els riscos que afecten a l’empresa en el seu conjunt i sobre les mesures i 

activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos (art. 18 Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals). 

  

                  

 

   Signat: El/La Treballador/a                        Signat: Responsable de l’empresa 

 

 

 

 

               

A……………………………., a……de………………….de 200….
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Model de 
Registre nº 10 

Logo empresa 
DOCUMENT PER A  LA CONSULTA I 

PARTICIPACIÓ  
DELS TREBALLADORS DATA: 

 
 
 

A/A del Comitè d’Empresa (o representants dels treballadors) 

 

................... a ............ de ...............de 200...

Senyors, 

 
D’acord amb l’establert al capítol V, art. 33 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, “Consulta i participació dels treballadors”, l’empresa considera necessari (consultar-

els-hi / posar en el seu coneixement) el que a continuació es detalla: 

 
Tema:.............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
D’acord amb l’article 36 i si ho creuen convenient, poden emetre el corresponent informe en un 

termini de 15 dies, o en el menor temps  possible en el cas de que s’hagin d’adoptar mesures 

sobre riscos imminents. 

 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 

(El representant de l’empresa) Rebut (a efectes de constància )  
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Model de 
Registre nº 11 

Logo empresa 
CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS 

TREBALLADORS 
DATA: 

 
 

Tema: Designació de treballadors encarregats de les mesures 
d’emergència 

 
En compliment del que es disposa a l’article 20 i 33 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, es posa a la corresponent consulta dels treballadors i es designa els següents 

treballadors per encarregar-se de les mesures d’emergència establertes al Pla d’emergència. 

 
 

DESIGNAMENTS 
1. Personal disponible per a l’ús dels extintors en cas de conato d’incendi: 
Titular: Substitut: 
 
 
 
 
Firma i DNI: 

 
 
 
 
Firma i DNI: 

2. Personal disponible per a realitzar evacuació de l’empresa: 
Titular: Substitut: 
 
 
 
 
Firma i DNI: 

 
 
 
 
Firma i DNI: 

3. Personal disponible per a la realització de primers auxilis: 
Titular: Substitut: 
 
 
 
 
Firma i DNI: 

 
 
 
 
Firma i DNI: 

 

Representant Empresa Representants Treballadors 
 
 
 
 
Nom, DNI, signatura i segell 

 
 
 
 
Nom, DNI  i firma 

Data: Data: 
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Model de 
Registre nº 12 

Logo empresa 
AMONESTACIÓ ESCRITA 

DATA: 
 

INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
D.______________________________________________ com__________________ de 

_______________________________ , observant l'incompliment de les seves obligacions en 

matèria de prevenció de riscos (establides en el Document de Seguretat i Salut) que tenen la 

consideració d'incompliment laboral d'acord amb el que preveu l'article 29.3 de la Llei 31/1995 

de Prevenció de Riscos Laborals i als efectes previstos en l'article 58.1 de l'Estatut dels 

Treballadors, R.D. Legislatiu 1/1995 de 24 de març  i davant de les amonestacions verbals 

prèvies, se li dirigeix aquesta AMONESTACIÓ ESCRITA. MOTIU: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

En compliment per part de ___________________________ del deure de protecció i amb la 

finalitat de garantir la seva seguretat i  salut, se'ls informa de la necessitat  d'informar els seus 

treballadors sobre les conseqüències que, l'incompliment de les normes de seguretat i la no 

utilització dels equips de protecció individual entregats, pogueren derivar per a la seva 

seguretat física.  

 

És per això que Àrids del Bages espera que amb la dita amonestació escrita, es prenguin les 

mesures necessàries per pal·liar aquest tipus d'incidents per part dels treballadors de la seva 

empresa i no es torni a reiterar aquest tipus de situació. 

  

I perquè assorteixi els efectes oportuns, es firma la present en______________________ a 

_____ de _________________________ de 200_ 

 

ÀRIDS DEL BAGES     EL TREBALLADOR 

 

Firmat:       Firmat: 
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Model de 
Registre nº 13 

Logo empresa REGISTRE  
D'INCIDENTS DATA: 

 
 

DADES PERSONALS DEL TREBALLADOR 

Nom i Cognoms:  

Activitat que exerceix / categoria: 

Empresa a què pertany:  
 

TIPUS D'ACCIDENT QUE VA PODER OCASIONAR: 
 

  Caiguda de persones al mateix nivell                     Contactes tèrmics/amb substàncies corrosives 
  Caiguda de persones a diferent nivell                     Contactes elèctrics 
  Caiguda d'objectes, peces, útils i eines                    Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
  Trepitjades sobre objectes   Explosions 
  Xocs, colps i talls   Incendis 
  Projecció de fragments i/o partícules    Atropellament i cops contra vehicles  
  Atrapaments   Causes naturals (embòlies, infart, etc.) 
  Sobreesforços  

Altres. Indicar quins __________________________________________________________ 
 

 

BREU DESCRIPCIÓ:  

 

 

 

 

LESIONS QUE VA PODER OCASIONAR 
  Lesions personals  

  Pèrdues materials 

  Assistència Mèdica 

CONSEQÜÈNCIES QUE VAN PODER DERIVAR 
  Causa Baixa   Greu 

  No causa baixa  Molt Greu 

 

Data recepció : 

 
      /            / 

Nom del notificador: 

 

Firma: 

Nom del treballadador: 

 

Firma: 
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Model de 
Registre nº 14 

Logo empresa IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
ESPECÍFICS   

I MESURES PREVENTIVES DATA: 
 
  
 
CENTRE DE TREBALL: .......................................................................................... 

 
Full Nº..... 

DADES DEL TREBALLADOR 

NOM I COGNOMS: ................................................................................     NIF: ....................... 

EDAT: ............  ANTIGUITAT:  ..............  LLOC DE TREBALL: ............................................ 

..................................................................... EMPRESA: ........................................................... 

RISCOS ESPECÍFICS OBSERVATS PEL TÈCNIC DE PREVENCIÓ I EL TREBALLADOR 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

MESURES PREVENTIVES ADOPTADES 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

EL TREBALLADOR: 
FIRMA: 

TÈCN IC DE PREVENCIÓ: 
FIRMA: 
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9.4 Plà de revisions i manteniment periòdic de màquines,  
vehicles,  eines,  aparells  de d'elevació, quadros elèctrics, 
extintors d'incendis, etc. 

Tots els vehicles, màquines i equips de la explotació seran revisats d'acord a l'abast i la 
periodicitat que fixi cada fabricant. A més es faran revisions de l'estat general un cop 
cada mes, fent servir els llistats de txequeig de l'apartat A8. 

Cada màquina o equip disposarà del seu manual de manteniment on constaran totes 
les actuacions que es practiquin (reparacions, manteniments i revisions), ja siguin 
generals o específiques. Aquesta informació estarà a disposició de l'Autoritat minera 
competent. 

Si en una intervenció participés més d'un operari, un d'ells es responsabilitzarà del 
compliment del que reglamenta.  

Quan es realitzi una intervenció de reparació o manteniment d'un vehicle o màquina, 
aquests hauran d'estar immobilitzats en un lloc segur, seguint les normes d'aparcament 
(apartat 4.6 de la ITC 07.01.03 del RGNBSM). 

En el curs d'una reparació hauran de ser enclavats o subjectats tots els components i 
elements el desplaçament intempestiu dels quals pugui presentar un perill. 
Especialment quan calgui treballar sobre un bolquet o una pala amb la caixa o la cullera 
alçades, s'immobilitzaran aquests per mitjà d'un dispositiu de fixació permanent 

Quan s'elevi una màquina per a la seva reparació, el gat ha d'estar sobre el terra ferm i 
posicionat adequadament. Quan es vagin a realitzar treballs sota de la màquina, 
aquesta haurà d'estar calçada, no fiant-se exclusivament del gat. 

Es prohibeix fumar o utilitzar dispositius de flama oberta, en una àrea compresa dins de 
15 metres de la zona de repostat o d'emmagatzemament de combustible. Es 
col·locaran cartells visibles que indiquen aquesta prohibició.  

Perquè les reparacions, manteniments i revisions puguin realitzar-se en un taller propi 
de l'explotació, aquest haurà de disposar dels mitjans suficients, especialment els 
relacionats amb la seguretat, tenir un responsable i estar autoritzat per l'Autoritat 
minera competent, que haurà de determinar el tipus d'operacions per a les que està 
capacitat el taller. Per a la reparació d'equips certificats o homologats se seguirà el que 
disposa la ITC 02.2.01.  
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10.   FORMACIÓ. 

10.1 Formació inicial per lloc de treball. 

La formació és el complement lògic de la informació. Amb aquesta, el treballador 
aconsegueix tenir consciència dels riscos  existents  i  de  l'existència de mitjans per 
protegir-se enfront d'ells.  La formació proporcionarà a més el coneixement per part del 
treballador de la forma en què ha d'actuar per a aconseguir la protecció desitjada. 

Una persona correctament formada i informada sobre la seva tasca, l'entorn en què es 
desenvolupa, els mitjans que utilitza i els riscos que comporta l'ocupació d'aquests, es 
considera menys exposada riscos que una altra persona la formació de la qual sigui 
incomplerta.  

Per tant, Àrids del Bages possibilitarà que cada treballador rebi una formació teòrica i 
pràctica, suficient i adequada en matèria preventiva, tal com s'indica en l'article 19 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tant en el moment de la seva contractació com 
quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves 
tecnologies o canvis en els equips de treball.  

L'exercici del dret a la formació és obligatori. Ni és renunciable, ni és declinable. La 
LPRL ha introduït en el punt 2 de l'article 19 una variació fonamental   respecte de 
l'Estatut dels Treballadors, ( que indirectament admetia que la formació impartida fora 
de les hores de treball i no descomptada de la jornada no tenia caràcter obligatori) 
fixant que aquesta ha de ser impartida dintre de l'horari laboral o descomptant les 
hores si no és possible. 
 
Formació inicial:  és la que ha de donar-se tal i com es fa referència en l'article 19.1 
de la LPRL, en "el moment de la contractació" del treballador,  sigui quina sigui la 
modalitat i duració d'aquesta. És òbviament la més important, perquè és el moment en 
què el treballador manca encara de la protecció que brinda l'experiència i desconeix la 
realitat i intensitat dels riscos que comporta l'activitat que exerceix. 
 
Aquesta formació se centrarà inicialment en el lloc específic de treball o funció de cada 
treballador, adaptant-se a l'avaluació dels riscos i a l'aparició d'uns altres de nous i es 
repetirà periòdicament sempre que sigui necessari.  

En el cas de treballadors d'empreses subcontractistes, són elles les que tenen el 
deure de formació vers els seus treballadors, si bé Àrids del Bages com a empresa 
principal té especials i importants funcions en relació amb el correcte compliment de la 
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normativa de prevenció, en els aspectes de coordinació (article  24.1 LPRL),  
informació sobre riscos, mesures de protecció i prevenció i mesures d'emergència 
(article 24.2 LPRL), i vigilància del compliment per els contractistes I 
subcontractistes (article 24.3 LPRL). És per aquest motiu que s'exigirà a les empreses 
subcontractades el registre acreditatiu conforme compleixen amb aquest requisit. 
 
L'article  19.2 LPRL diu expressament que  la formació es podrà impartir  per  
l'empresa   per mitjà de mitjans propis o concertant-la amb serveis aliens. Àrids del 
Bages s'acull a ambdues modalitats, impartint el Diretor Facultatiu (tècnic superior 
especialitat en seguretat) les matèries corresponents a la seva especialitat. Per la seva 
part el SPA concertat haurà de cobrir la resta de matèries, com per exemple el curs de 
primers auxilis. 
 
La  formació  a  donar  al  treballador  ha de  tindre  aquestes característiques, 
derivades totes del contingut de l'article 19 de la LPRL: 
 
1. Integral: ha de ser una formació complerta, en el sentit de ser una formació teòrica 
i pràctica (article 19.1 LPRL). 
 
2. Suficient:  ha de ser una formació suficient  segons el mateix article 19 LPRL, en el 
sentit de ser prou per a aconseguir la protecció perseguida. 
 
3. Idònia:  ha de ser, seguint el mateix article 19.1 LPRL, una informació adequada, 
tant objectivament (en el sentit d'adequar-se al tipus d'activitat exercida), com 
subjectivament (en el sentit d'adequar-se a l'educació, edat i la resta de 
característiques del treballador). 
 
4. Personalitzada: ha de ser una formació individualitzada, ja que la LPRL indica que 
haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador 
(article 19. l). 
 
5. Gratuïta: ha de ser una formació gratuïta, ja que d'acord amb la  LPRL, el seu cost 
no recaurà en cap cas sobre els treballadors (article 19.2). 
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10.2 Plà anual de reciclatge i formació contínua. 

Per tal de donar continuïtat a la campanya de formació, l'empresa ha organitzat un 
programa d’informació i formació preventiva (inclòs a la planificació de l'activitat 
preventiva), de forma que tot treballador rebi la informació i formació necessària, ja 
sigui en el moment de la seva contractació, en un canvi de lloc de treball o com a 
periòdica i continuada al llarg de la seva vida professional. Aquest pla estarà subjecte a 
una revisió anual com a mínim. 
 
Tots els treballadors de l’empresa (art. 19 de la llei 31/95,) hauran de rebre formació 
preventiva bàsica de caràcter general, i una formació específica per cada lloc de treball 
o tasques, amb l’objectiu de concienciar als treballadors de que existeixen riscos en el 
seu lloc de treball i com combatre’ls. 

En el cas dels treballadors designats per a la realització d’activitats preventives el 
contingut de la formació haurà d’establir-se en funció de les responsabilitats que se’ls 
assignin (nivell bàsic, intermedi i superior) tal i com recull el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 
 
Formació d'adaptació al canvi.  Procedeix en els casos que el mateix article 19.1 
LPRL menciona: 
 
- Canvis de funcions: quan es produeixin canvis en les funcions que s'exerceixi, on es 
produeixi una dissociació entre el treballador i la funció que desenvolupava. 
 
- Canvis d'equips de treball: quan  s'introdueixin canvis en els equips de treball, on es 
produeix una permanència de la funció desenvolupada, però canvia la configuració del 
lloc  de treball. 
 
- Canvis tecnològics: quan s'introdueixin noves tecnologies. 

 
Formació de reciclage: responen a la doble necessitat actualització dels 
coneixements i de lluita contra l'oblit i l'habituació. Segons la llei, la formació haurà de 
repetir-se periòdicament si es necessari (article 19.1 LPRL)  
 
Informació i formació preventiva continuada 
 
- Direcció: haurà d’assistir a les sessions en les que es planifiqui la gestió preventiva. 
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- Comandaments intermitjos: Introduiran temes de PRL en les reunions habituals de 
treball fent cooperar als treballadors.  Per exemple, si han detectat noves situacions 
de risc, aspectes millorables o d’interès, etc.… 

- Els treballadors: sempre estaran informats i formats quan s’incorporin noves 
tecnologies o substàncies que modifiquen les condicions de seguretat i salut o els 
procediments i mètodes de treball. 

 
Programa de formació anual (caràcter general) 
 
Al document de Planificació, s’informa dels períodes orientatius on s'han de realitzar 
aquestes sessions. 

Un cop concertats els cursos que siguin necessaris amb el S.P.A. s'inclourà al 
document de Planificació, s’informarà de les diferents sessions, personal al que va 
destinat, dia, lloc, hora i tema. 

Un cop realitzada la formació, farà arribar a l’empresa un certificat d’assistència del 
personal juntament amb el temari. 
 
El Pla de Formació inclourà:  
 

- Conceptes bàsics de seguretat. 
- Riscos en explotacions a cel obert. 
- Riscos en maquinària pesada de moviment de terres. 
- Riscos en plantes de tractament. 
- Riscos en treballs amb explosius. 
- Riscos elèctrics. 
- Seguretat en màquines (proteccions, dispositius de seguretat). 
- Eines manuals i elèctriques / ordre i neteja. 
- Agents físics / Agents químics / Epi's. 
- Incendis.  
- Primers auxilis.  
- Altres.  
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11.   INFORMACIÓ. 

11.1 Riscos generals i per lloc de treball. 

Un dels elements fonamentals de la prevenció de riscos laborals és la informació del 
treballador.  El treballador ha de conèixer en cada moment, de la manera més exacta 
possible,  els riscos associats al seu lloc de treball) i com pot evitar-los tant per mitjà 
d'una actuació correcta pròpia, com per mitjà de la utilització dels mitjans de protecció 
que posa a la seva disposició. 
És  tracta  d'un   dret  que troba registrat en l'art. 18 de la llei 31/95 de PRL. 
 
L'empresari pot donar la informació pels mitjans que vulgui, sempre que siguin 
eficaços. El normal és que la informació es proporcioni precisament a través de 
l'organització de prevenció que en cada cas hagi triat i adoptat. 
 
En aquest sentit, resulta obligat referir-se al  que  estableix  el  RSP (Reial  Decret dels 
Servicis de Prevenció) sobre els nivells de funcions de prevenció: 
 
- El nivell bàsic de funcions únicament estaria autoritzat a cooperar amb  els  serveis  
de  prevenció en les tasques d'informació d'aquests (article 35.1.f del RSP). 
 
- El nivell intermedi de funcions permetria realitzar activitats d'informació  i  formació  
bàsica  de  treballadors  (article  36.1.d. del RSP). 
 
- El nivell superior podria desenvolupar no sols  les funcions pròpies del nivell 
intermedi, sinó específicament la formació i informació de caràcter general, a tots  els  
nivells,  i  en  les  matèries  pròpies  de  la seva  àrea  d'especialització (article 37.1.c 
del RSP). 
 
Així doncs, segons lo exposat, el treballador designat per l'empresa i que compta amb 
el títol de tècnic intermig, serà el més indicat per informar al treballador dels riscos 
específics del llocs de treball que ocupa, en l'inici dels treballs, basant-se en les 
instruccions de les màquines i equips, les fitxes de seguretat dels productes, les 
normes de referència, legislació, reglamentació, etc.  

El Director Facultatiu (tècnic superior) per la seva part informarà sobre els riscos 
associats al lloc de treball i els generals de l'empresa, basant-se en l'avaluació de 
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riscos i en les mesures que s'han proposat. També informarà del contingut del pla 
d'emergència i com actuar en cas de produir-se aquesta.  

És recomanable que en cada lloc de treball es disposi de fulls informatiu en el que 
s’indiquin clarament els riscos del lloc i les mesures i normes de seguretat adoptades, 
així com una còpia del pla d'emergència. 
 
El ambdós casos el treballador haurà de deixar constància de que ha estat informat, i 
que ha rebut la documentació.  

Tal i com s'expressa en l'apartat 8 d'aquest pla, previ a l'incorporació de la empresa 
subcontractada és  convenient  i  necessari realitzar una primera reunió de coordinació, 
de la  que s'alçarà  acta  i  en  la  que  participaran  d'una  banda   l'empresa   principal 
representada  per  qui  designi  l'empresari i d'altra banda l'empresa subcontractada, 
en la que es proporcionarà la documentació que s'enumera a continuació a fi que 
l'empresa Contractada  traslladi aquesta als seus respectius treballadors tal com 
estableix l'apartat 1 de l'art.18 de la L.P.R.L: 

- La política de prevenció de l'empresa. 

- Disposisions internes de seguretat. 

- Informació  i  instruccions  en   relació   amb   els   riscos existents en el centre de 
treball, tant els relatius a cada tipus de treball com els riscos comuns presents en  el 
centre de treball, així com la normativa interna de l'empresa. 

- Procediments de treball establerts. 

- Informació i instruccions en relació amb les mesures d'emergència (Plans 
d'Emergència).  

L'empresa proposarà un procediment d'informació bàsica en matèria de seguretat i 
salut per al personal de nou ingrés (apartat 9 d'aquest pla).  
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11.2 Mesures de protecció, prevenció, i d'emergència. 

Aquest pla disposa gairebé en la seva totalitat, del contingut de la informació que 
rebran els treballadors, tal i com està definit en l'article 18.1 LPRL, és a dir: 
 
a) Informació sobre riscos 
 
Aquesta informació sobre riscos ha de revestir determinades característiques pròpies: 
 
• Generalitat: ha de referir-se tant als riscos per a la seguretat, com als riscos per a  la 
salut, és a dir, a la totalitat dels possibles riscos. 
 
•  Universalitat:  ha de  referir-se  a  tots i cada un dels riscos existents. 
 
•  Concreció: ha de referir-se tant als riscos de caràcter general que afecten   l'empresa 
en el seu conjunt, com als que afecten cada lloc de treball o funció. 
 
•  Identificació: aquesta informació ha d'incloure la descripció dels símptomes  o  indicis  
que poden identificar la presència d'un factor de risc. 
 
•  Definició: ha de referir-se als riscos identificant-los adequadament i descrivint en 
cada cas: 
 

1.   L'element o agent generador dels mateixos. 
2.   El dany que es pot produir. 
3.   La gravetat que pot revestir el dany. 

 
b) Informació sobre mitjans i mesures de prevenció 
 
Pot incloure's aquí la informació sobre: 
 
1. Mitjans de protecció 
 
En particular, els textos de desenvolupament i complementaris de la  LPRL inclouen 
l'obligació d'informar especialment sobre els mitjans  i mesures de protecció que 
regulen. 
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2.Instruccions d'actuació 
 
L'article 8.2 del R.D. Equips de Protecció Individual indica que l'empresari  ha de  
proporcionar instruccions als treballadors, preferentment per escrit, sobre la forma 
correcta d'utilitzar-los i mantenir-los. 
 
D'altra banda l'article 5.2 R.D. de Equips de Treball indica que la informació donada per 
l'empresari als treballadors haurà de contindre com a mínim les indicacions relatives a 
les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball. 
 
En l'article 5.3 del mateix R.D. disposa  que  igualment,  s'informarà    els treballadors  
sobre  la  necessitat   prestar  atenció   als  riscos derivats   dels  equips  de  treball  
presents  en  el seu  entorn  de treball immediat, o de les modificacions introduïdes en 
els mateixos, encara que no els utilitzin directament.  En aquests casos estem davant 
d'una  aplicació  de  les  nocions  de  zona  de  perill  i  treballador exposat, introduïdes 
en l'article 2. 
 
La informació en situacions d'excepció 
 
Hi ha  circumstàncies  excepcionals  en   què  és  necessari  donar  una informació 
addicional.  Esta informació té estes característiques: 
 
-  Pot procedir tant de l'empresari com dels treballadors. 
- Sol consistir en avisos o notícies, encara que no exclouen l'existència d'instruccions i 
ordres que la incloguin. 
-  Respon a la situació extraordinària en què es produeix. 
- Té conseqüentment caràcter conjuntural. 
- Sol tindre el matís decisiu de la urgència. 
 
Els  supòsits que poden citar-se com a excepcionals són els que corresponen a les 
situacions següents: 
 
a)   Risc, greu i imminent: 
 
1. Informació de l'empresari cap al treballador: l'empresari té l'obligació   d'informar 
com més prompte millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència del dit risc i 
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de les mesures adoptades o que si és el cas hagin d'adaptar-se en matèria de 
protecció (article 21.1. a de la LPRL). 
 
2. Informació del treballador cap a l'empresari: no està exclusivament referida al risc 
greu i imminent, però naturalment ho inclou. D'acord amb l'article 29.4. de la LPRL, el 
treballador està obligat a informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i als 
treballadors designats per a realitzar activitats de protecció i de prevenció i si és el cas, 
al servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporte, per 
motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
 
Situació d'emergència. 
 
És la situació al·ludida específicament al concretar el contingut de la informació que 
inclou les mesures adoptades per als casos d'emergència d'acord amb el que disposa 
l'article 20 de la LPRL. 
 
La informació que es trasllada els treballadors ha de quedar documentada en un 
registre conforme l'han rebut. 
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11.3 Plà anual d'informació preventiva. 

Per tal de donar continuïtat a la campanya d'informació, l'empresa ha organitzat un 
programa d’informació i formació preventiva (inclòs a la planificació de l'activitat 
preventiva), de forma que tot treballador rebi la informació i formació necessària, ja 
sigui en el moment de la seva contractació, en un canvi de lloc de treball o com a 
periòdica i continuada al llarg de la seva vida professional. Aquest pla estarà subjecte a 
una revisió anual com a mínim. 

Tots els treballadors de l’empresa (art. 18 de la llei 31/95,) hauran de rebre informació 
preventiva bàsica de caràcter general, i informació específica per cada lloc de treball o 
tasques, amb l’objectiu de conscienciar als treballadors de que existeixen riscos en el 
seu lloc de treball i com combatre’ls. 

 
Informació preventiva continuada 
 
- Direcció: haurà d’assistir a les sessions en les que es planifiqui la gestió preventiva.  
- Comandaments intermitjos: Introduiran temes de PRL en les reunions habituals de 

treball fent cooperar als treballadors.  Per exemple, si han detectat noves situacions 
de risc, aspectes millorables o d’interès, etc.… 

- Els treballadors: sempre estaran informats quan s’incorporin noves tecnologies o 
substàncies que modifiquen les condicions de seguretat i salut o els procediments i 
mètodes de treball. 

 
Programa d'informació anual (caràcter general) 
 
Al document de Planificació, s’informa dels períodes orientatius on s'han de realitzar 
aquestes sessions. 
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12. PLANS D'EMERGÈNCIA I PRIMERS AUXILIS. 

Les mesures d'emergència que s'analitzen i es pot preveure que puguin succeir en 
aquesta explotació a cell obert són: la d'evacuació de personal accidentat per lesions 
considerades greus (tant sigui de personal d'obra com aliè a ella), i el d'incendi en 
l'arborada de  boscos en els terrenys en els que s'executa la explotació o en la pròpia 
execució del treballs d'extracció. 

 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CASOS D’EMERGÈNCIA 
 
1.- Comunicació D’una Situació D'emergència 
 

En el moment que es detecta una situació d’emergència per qualsevol treballador, ja 
sigui personal propi o subcontractat (per causes de les fases d'explotació o alienes), es 
trucarà o avisarà a l’equip de primera intervenció i d’auxilis, format pel responsable de 
seguretat que es trobi físicament a l'explotació (normalment serà el treballador designat 
per Àrids del Bages, tot i que si no es troba present en aquesll moments, serà el recurs 
preventiu de l'explotació), ja que ell és l’interlocutor dels treballadors que allà treballen i 
qui coneix millor la zona concreta. 
Aquest farà una valoració ràpida de la situació. En cas de situació crítica, activarà ell 
mateix el plà d’emergències:  
 
1.- Trucant al 112. Des d’aquest número s’encarreguen de coordinar mossos 
d’esquadra, bombers, ambulàncies, S.E.M. , centres sanitaris de la zona, etc. 
2.- Descrivint el succés 
3.- Donant la posició d'on s'ha produït el succés, que servirà per quedar amb els 
efectius en primera instància i conduir-los després al lloc dels fets. 
4.- Avisarà al Cap d’Emergències  (Director Facultatiu o en el seu defecte el Gerent 
de l'empresa), en qualsevol cas i independentment de la gravetat de la situació. Aquest 
prendrà el relleu de la coordinació en aquest precís moment i es desplaçarà al lloc 
dels fets. Si no es troba a la cantera o és fora de la població, coordinarà a distància la 
situació juntament amb el responsable de seguretat que es trobi emplaçat a l’obra, 
mobilitzant tots els treballadors,  en espera de l’arribada dels mitjans externs 
d’emergència. 
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5.- El Cap d’emergències designarà a la o les persones encarregades d’anar fins 
el punt de trobada, on esperaran als efectius externs d’emergència i els 
acompanyaran fins el punt de l’incident i/o accident. 
 
6.- El Cap d’emergències avisarà al Gerent de l'empresa. 
 
7.- El gerent com a titular de la activitat extractiva, comunicarà amb la major 
brevetat a la direcció General de mines del ministeri d'indústria i energia o autoritat 
competent (segons l'article 16, capítol III del RGNBSM), qualsevol accident mortal o 
que hagi produït lesions qualificades com a greus, també ho haurà de fer a l'autoritat 
laboral, com està previst en la legislació vigent. 

Igualment procedirà quan es produeixi un incident que comprometi greument la 
seguretat dels treballs o de les instal·lacions. 

 
8.- Una vegada arribin els efectius d’emergència, el Cap d’emergències i tots els 
mitjans humans es posaran al servei dels efectius externs d’emergència, cedint a un 
d’aquests la responsabilitat en la gestió de la mateixa. 
 
Els treballadors designats per l'empresa disposaran de telèfons mòbils així com un de 
llistats amb els telèfons d'emergència (ambulàncies, bombers,  guàrdia  civil,  policia  
municipal,  etc.).  En  totes  les  casetes  de  personal,  es disposarà del citat llistat de 
telèfons. 
 
2.- Mesures D'emergència En Accidents Lleus. 
 
Es mantindran informades a les empreses i als treballadors dels emplaçaments dels 
diferents Centres Mèdics (serveis propis, Mútues Patronals, ambulatoris, etc.), on 
hauran de traslladar-se els accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu. Existirà 
un cartell en les instal.lacions de la cantera amb totes aquestes adreces i telèfons. 
De forma  orientativa  es relacionen  a continuació alguns  dels centres assistencials  
més pròxims a l'explotació, així: 
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Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa 
Dr. Joan Soler, s/n 
08243 Manresa 
Tel.:93 875 93 00 
Fax.:93 874 45 54 
 
Centre Hospitalari 
Av. Bases de Manresa, 6-8 
08242 Manresa 
Tel.:93 875 93 00 
Fax.:93 874 10 04 
 
CAP Sallent 
Josep Potelles, 9 
08650 Sallent 
Tel.:93 837 21 20 
 Atenció continuada de l'EAP: 24 hores 
 
CAP Balsareny 
Pl. Roc Garcia, s/n 
08660 Balsareny 
Tel.:93 839 61 27 
 Atenció continuada de l'EAP: 24 hores Tel. 639 81 75 95 (de 8 del vespre a 8 del matí 
els laborables, i 24 hores els festius) 
 

3.- Mesures D'emergència En Accidents Greus. 
 
En els casos d'accidents greus, una ràpida actuació pot salvar la vida d'una persona 
o evitar el possible empitjorament de les possibles lesions que pateixi. 
En aquest tipus d'accidents, s'ha d'activar el sistema d'emergència, que comprèn tres 
actuacions fonamentals (P. A. S.) : 
 
PROTEGIR 
Abans d'actuar, ha d'assegurar-se de que, tant l'accidentat com la persona que l’ha 
d’atendre, estan fora de tot perill. 
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AVISAR 
Es procedirà segons el protocol de comunicació de situació d’emergència, estructurat 
en el punt 1 d’aquest document. 
 
SOCÓRRER 
A la vegada que es realitza l'avís, i una vegada protegit l'accidentat, mentre  s'està a 
l'espera   dels   efectius externs  d'emergència, es procedirà a auxiliar a 
l'accidentat, prioritàriament per personal ensinistrat  en primers auxilis i socorrisme. 
Per això hem de: 

 

♦ No moure a l'accidentat si no és totalment indispensable. 
♦ Comprovar la consciència, respiració i pols. 
♦ No donar medicaments ni aigua. 
♦ Fer pressió sobre hemorràgies amb una gasa, afegir les gasses necessàries, 

mai retirar la primera gasa. 
♦ Evitar que es refredi tapant-lo amb una manta. 
♦ Tranquil·litzar al lesionat. 
 

4.- Alguns exemples de com actuar si s’ha de socórrer a un ferit 

 
4.1. Esquitxades als ulls i sobre la pell 
Sense perdre un instant rentar-se amb aigua durant 10 o 15 minuts, emprant si és 
necessari la dutxa dels vestuaris (o de seguretat si existissin); treure’s la roba i objectes 
previsiblement mullats pel producte. Si l’esquitxada és als ulls, afegir-se aigua abundant 
durant 15-20 minuts, sobretot si el producte es corrosiu o irritant. No intentar 
neutralitzar i acudir al metge tant aviat com es pugui amb l’etiqueta o fitxa de seguretat 
del producte.  

 
4.2. Mareig  o pèrdua  de coneixement  degut a una fuita tòxica que persisteixi. 
Ens hem de protegir del medi amb un aparell respiratori abans d’aproximar-se a la 
víctima. Traslladar a l’accidentat a un lloc segur i deixar-ho recostat sobre el costat 
esquerra. Afluixar la roba i tot allò que pugui oprimir-ho, verificant si ha perdut el 
coneixement i si respira; prendre el pols. Activar el PAS i, practicar, si és necessari, la 
reanimació cardiorespiratòria. No subministrar aliments, begudes ni productes per 
activar la respiració. 
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4.3. Electrocució 
La electrocució o xoc elèctric té lloc quan, per un contacte elèctric directe o indirecte, 
una persona passa a formar part d’un circuit elèctric, transcorrent pel seu organisme 
una determinada intensitat elèctrica durant un temps. La intensitat depèn del voltatge i 
de la resistència de l’organisme, que a la seva vegada, depèn del camí recorregut i de 
factors fisiològics. Les accions per portar a terme quan algú queda atrapat per la 
corrent son les següents: 

• Tallar la alimentació elèctrica de l’aparell causant del accident abans d’apropar-
se a la víctima per evitar altre accident i retirar a l’accidentat. 

• Activar el PAS i practicar, si és necessari, la reanimació cardiorespiratòria. 
• No subministrar aliments, begudes ni productes per activar la respiració. 
 

4.4. Cremades  tèrmiques 
Les instruccions bàsiques pel tractament de cremades tèrmiques son: rentar 
abundantment amb aigua freda per refredar la zona cremada, no treure’s la roba 
pegada a la pell, tapar la part cremada amb roba neta. S’ha d’acudir sempre al metge, 
encara que la superfície afectada i la profunditat siguin petites. Son recomanacions 
específiques en aquests casos: 

• No aplicar res a la pell (ni pomada, ni greix, ni desinfectant) 
• No refredar massa a l’accidentat. 
• No donar begudes ni aliments. 
• No trencar les ampolles. 
• No deixar sol a l’accidentat. 
 

4.5. Intoxicació digestiva 
S’ha de tractar en funció del contingut del tòxic ingerit, per la qual cosa s’ha de disposar 
d’informació a partir de l’etiqueta i de la fitxa de seguretat. L’actuació inicial està 
encaminada a evitar l’acció directa del tòxic mitjançant la seva neutralització o evitar la 
seva absorció per l’organisme. Posteriorment, o en paral·lel, es tracten els símptomes 
causats pel tòxic. És molt important l’atenció mèdica ràpida, la qual cosa requerirà el 
trasllat de l’accidentat, que deu portar-se a fi en condicions adequades. No s’ha de 
provocar el vòmit quan l’accidentat presenti convulsions o estigui inconscient, o be es 
tracta d’un producte corrosiu o volàtil. Per evitar l’absorció del tòxic es fa emprar carbó 
actiu o aigua albuminosa. Existeix una llista d’antídots recomanada per la UE (Annex III 
de la Resolució 90/329/03). En cas de petites ingestions d’àcids, beure solucions de 
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bicarbonat, mentre que es recomana prendre begudes àcides (refrescos de cola) al cas 
de l’àlcalis. Servei de Toxicologia: 91 562 04 20 
 
 
5.- Mesures D'emergència En Cas D'Incendi. 

 
Amb relació al cas d'incendi, el pla d'emergència es posa en marxa una vegada es 
detecta un conat d'incendi. 
La persona que detecti el possible conat d'incendi, donarà avís d'immediat a la 
persona responsable  del  tall  que  valorarà  la  magnitud  del  mateix,  així  com  la  
possibilitat  de controlar la situació amb mitjans propis o delegant als mitjans públics 
externs, donant-se els següents casos: 
 

- Que s'aconsegueixi l'extinció, donant per finalitzada l'emergència. 
- Que es vegi incontrolable l'extinció mitjançant els mitjans propis, o es vegi la 

necessitat d'ajuda, s'activarà el present protocol d’emergència, fent la comunicació 
tal i com es descriu en el punt 1 del present document, i es deixarà actuar als 
mitjans d’intervenció externs (bombers, mossos d’esquadra, etc.) 

- Que es vegi incontrolable la situació fins l'arribada dels mitjans públics per tant es 
procedirà a l'evacuació, coordinada en tot moment pel Cap d’Emergències. 

- Que els mitjans externs dictaminin l'evacuació, un cop es facin càrrec de la situació. 
En aquest cas ells coordinaran l’evacuació juntament amb el cap d’emergències. 

- Els mitjans externs seran els que definiran el final de l'emergència. 
 
En  qualsevol  dels  casos  el treballador responsable de prevenció, posarà  en  
coneixement  del  Cap d’Emergències (Director Facultatiu o Gerent de 
l'empresa), la situació per a que aquest es faci càrrec d'ella. 
 
 
6.- Evacuació i Punt De Trobada. 

 
Serà  necessària  l'evacuació  de  la  zona  de  treball  quan  es  consideri  
incontrolable  la situació d'emergència per la persona responsable en aquell moment, 
o per part dels mitjans externs. 
Donada l'ordre d'evacuació, el Cap d’Emergències coordinarà l'operació donant avís 
a tot el personal de  l'obra  als  que  pugui  afectar  l'incendi, posant  a  la  seva 
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disposició la informació de recorreguts de sortida així com els vehicles que en el seu 
cas es puguin necessitar i dels que en aquell moment es disposi. Tot el personal 
afectat es reunirà en el punt de reunió escollit a efectes de poder recomptar tot el 
personal que es trobi en l'explotació.  El punt de reunió es senyalitzarà i serà conegut 
per tots els treballadors que accedeixin a la cantera. 

  
 
El lloc de retrobament en cas d’evacuació es troba a:  
 
 
……………………………………………………… 
 
 
7.- Implantació 

 
 
7.1. Responsabilitat. 
 
Àrids del Bages, com titular de l'activitat, serà l'entitat responsable de posar en pràctica 
les mesures d'emergència segons els criteris d'aquest Manual d'acord amb el que 
estableix l'article 20 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborables. 
 
El personal directiu, els comandaments intermedis i treballadors hauran de participar 
per a aconseguir la implantació satisfactòria de les mesures d'emergència 
ressenyades. 
 
7.2. Organització. 
 
El titular de l'activitat delegarà la coordinació de les accions necessàries per a la 
implantació i el manteniment del Manual al Director Facultatiu ja que compta formació 
adequada, que haurà de ser designada a tal efecte, i que, en cas d'emergència, 
assumirà les funcions del Cap d'Emergència. 
 
L'empresa es responsabilitzarà d'organitzar les relacions amb els serveiss externs, en 
particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència i salvament i 
lluita contra incendis, de forma que es garanteixi la rapidesa i eficàcia de les seves 
actuacions. 
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7.3. Programa d'implantació. 
 
Seguint un orde de prioritats, i d'acord amb un calendari, a fixar per la Direcció de 
l'entitat, es programaran, per a la implantació del present Manual, les activitats 
següents: 
 

- Estudi detallat del Manual d'Autoprotecció per part de les persones designades per a 
això per la Direcció de l'entitat. 

- Revisió i/o ampliació de les consignes de prevenció i d'actuació en cas d'incendi i 
d’accident abans proposades, per a distribuir-les a la totalitat de les persones que 
treballen en el recinte.  

- Situació, en llocs estratègics del centre, el directori d'emergències així com la relació 
del personal designat. 

- Selecció, formació i ensinistrament dels components dels distints equips 
d'emergència. 

- Reunions informatives anuals amb el personal. 
- Manteniment i revisions de les mesures d'emergència. 

 
 
8.- Investigació de sinistres. 

 
En cas de produir-se una emergència en el Centre, s'estudiaran les causes que donen 
lloc al mateix, el comportament de les persones i els equips d'emergència i s'adoptaran 
les mesures correctores necessàries. 
 
 
9.- Actualització de les mesures d'emergència. 
 
Les mesures d'emergència estipulades tindran vigència d'un any. 
 
Tres mesos abans de finalitzar la vigència del mateix, es sotmetrà a una revisió per part 
del Cap d’emergències amb l'objecte de renovar la seva vigència per un altre any més 
o, si no n'hi ha, portar a terme les modificacions que es considerin oportunes. 
 
També hauran de revisar-se les mesures sempre que es presente alguna de les 
circumstàncies reflectides en l'article 16 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos 
Laborables com són: 
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- Modificació de la legislació vigent. 
- Modificació de la reglamentació interna de l'empresa. 
- Deficiències observades en aquest Manual a partir de la realització de 

simulacres o d'emergències reals. 
- Modificacions del personal o dels equips que intervinguin en la planificació. 
- Modificacions estructurals, ampliacions o reformes de l'edifici on s'exerceix 

l'activitat. 
- Canvi de direcció o propietari principal de l'activitat. 
 
10.- Formació del personal designat 
 

El programa de formació global se subdividix, en funció dels seus objectius, en els 
Grups següents: 
 
a) Cap d'Emergència 
Anualment, el Cap d'Emergència assistiran a un curs de Prevenció i Anàlisi de riscos 
d'incendi i emergències. Aquest curs, amb una duració d'un o dos dies, serà impartit 
per un centre de reconeguda solvència. 

 
b) Equips de Primera Intervenció i d’auxilis 
Anualment realitzaran un curs teòric pràctic d'extinció d'incendis i situacions 
d'emergència. 

 
d) Empleats existents. 
 
En funció amb el sistema d'informació dels treballadors en matèria de prevenció de 
riscos es farà entrega d'informació en emergències inclosa en aquest manual. Els 
sistemes d'informació tindran a compte la inclusió de nous empleats i subcontractes. 
Hauran de fer un curs bàsic d’incendis i primers auxilis que hauran de reciclar com a 
mínim un cop cada 3 anys. 
 
Es realitzarà una campanya informativa a tots els treballadors de l’explotació, incloses 
les subcontractes, notificant la manera d'actuar en cas d'accident greu o d‘incendi. 
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11.- Manteniment de mitjans materials 
 
Es realitzarà el manteniment adequat de les instal·lacions contra incendis (extintors, …) 
i es mantindran els accès a aquests sense obstacles i endreçats.  
 
 
TELÈFONS D'EMERGÈNCIES: 

 
 

 
 
 
 

TELÈFONS DE DISPOSITIUS D’EMERGÈNCIA 
EMERGÈNCIES GREUS 112 
BOMBERS CENTRAL MANRESA 93 874 86 85 
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 
MOSSOS D’ESQUADRA 
COMISSARIA MANRESA 

088 
93 875 98 00 

GUÀRDIA URBANA  
POLICIA LOCAL SALLENT 
AJUNTAMENT SALLENT 
AJUNTAMENT BALSARENY 

93 821 04 27 
93 837 23 00 
93 837 02 00 
93 839 61 00 

CONTROL AGENTS RURALS 
AGENTS RURALS 24h (INCENDIS) 

93 889 59 45 
93 574 00 36 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 93 567 28 00 
FECSA  900 770 077 

 
 
 
 

TELÈFONS DE PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’EXPLOTACIÓ 
CÀRREC TELÈFON 
Cap d’emergències  
Segon tel. emergències  
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FARMACIOLA 

És primordial i obligat disposar d'un farmaciola equipada  amb  material sanitari i clínic 
per a efectuar primeres cures per a cures d'urgències. Les  farmacioles  es  revisaran  
periòdicament  i  es  reposarà  immediatament  el  material consumit, en tindrà cura el 
treballador designat per l'empresa. Hi haurà un manual de primers auxilis adjunt a la 
farmaciola, també es disposarà de llitera. Tot el material serà sanitari serà vigilat amb 
cura per el treballador designat per l'empresa. 

La farmaciola haurà d'estar a l'abast dels treballadors i serà de fàcil accés, el seu 
contingut serà com a mínim el següent:  

− Caixa metàl·lica, que faci de contenidor. 
− Tisores rectes de punta rodona.  
− Dos pinces amb punta rodones dentades i sense dents.  
− Aigua oxigenada.  
− Alcohol de 90 o i Mercurocrom.  
− Àcid pícric per a cremades i Amoníac. 
− Bicarbonat sòdic i sal comuna.  
− Compreses de gases i cotó, esterilitzades.  
− Benes de gases.  
− Carret d'esparadrap ample. 
− Paquet de cotó hidròfil enrotllat.  
− Draps o mocadors triangulars. 
− Torniquets de goma ampla (elàstics).  
− Fèrrules per a immobilitzar fractures.  
− Pols de sulfamides.  
− Col·liris anestèsics i antibiòtics-sedants.  
− Analgèsics, aspirines i sedants per a calmar.  

Tònic cardíac i cardiorespiratori d'urgències. 
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13.    VIGILÀNCIA DE LA SALUT. 

La vigilància de la salut en la llei de prevenció de riscos laborals 
 
Les característiques de la mateixa són: 
 
A.   Garantida per l'empresari: l'empresari garantirà als seus treballadors la vigilància 
periòdica de la seva salut, sent l'abast de la mateixa els riscos inherents al treball. 
 
B.   Específica: aquesta vigilància es realitzarà en funció del o dels riscos a què està 
sotmés el treballador en el lloc de treball. 
 
C.   Voluntarietat condicionada: la LPRL configura la vigilància de la salut com un dret 
del treballador i una obligació de l'empresari, enunciant com a regla general la 
voluntarietat de la mateixa. És més, el consentiment del treballador no haurà de ser a 
una vigilància genèrica sinó que es basarà en el coneixement per part del mateix del 
contingut i abast de la vigilància de la salut. Aquest caràcter voluntari es transforma en 
una obligació del treballador en els següents casos: 
 
1) L'existència d'una disposició legal en relació a la protecció de riscos específics i 
activitats d'especial perillositat. Diverses són les disposicions legals en què s'estableix 
la vigilància de la salut. D'una banda, l'article 196 de la Llei General de la Seguretat 
Social obliga a l'empresari a realitzar  reconeixements  previs  i  periòdics   als 
treballadors  que  ocupen  un  lloc  de  treball  en   què existeixi un risc de malaltia  
professional. D'altra banda, l'article 36.4 de l'Estatut dels Treballadors estableix 
l'avaluació  de  la  salut   dels  treballadors  nocturns.  I finalment, tota aquella legislació 
específica per a certs factors de risc en què s'estipula el tipus de vigilància de  la  salut  
que  s'ha   d'efectuar   en  els  treballadors exposats. 
 
2) Que els reconeixements siguin indispensables per a avaluar els efectes de les 
condicions de treball sobre la salut dels treballadors. 
 
3) Que l'estat de salut del treballador pugui constituir un perill per al mateix o per a 
tercers. En aquest supòsit la vigilància de la salut s'utilitza com a mitjà per a fer efectiu 
l'antic principi d'adequació del treballador al treball que es reformula en l'article 25.1 de 
la LPRL 
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D.   Confidencialitat: els resultats de la vigilància són comunicats a cada treballador 
respectant el seu dret a la intimitat i la confidencialitat de tota la informació relacionada 
amb el seu estat de salut, mentre que a l'empresa se li notifiquen per mitjà de relació 
nominal dels treballadors qualificats com aptes, no aptes o aptes condicionals per al 
seu treball habitual.  

 

La vigilància de la salut en el Reglament dels Serveis de Prevenció 
 
El Reglament dels Servieis de Prevenció, que desenvolupa la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, estableix el següent, en l'article 37, apartat 3: 
 
a) Els serveis de prevenció que desenvolupen funcions de vigilància i control de la 
salut dels treballadors hauran de comptar amb un metge especialista en Medicina del 
Treball o diplomat en Medicina de empresa i un ATS/DUE d'empresa, sense perjudici 
de la participació d'altres professionals sanitaris amb competència tècnica, formació i 
capacitat acreditada. 
 
b) En matèria de vigilància de la salut, l'activitat sanitària haurà de comprendre, en les 
condicions fixades per l'article 22 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals: 
 
1r. Una avaluació de la salut dels treballadors inicial després de la incorporació al 
treball o després de l'assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la 
salut. 
 
2n. Una avaluació de la salut dels treballadors que reprenguin el treball després d'una 
absència perllongada per motius de salut, amb la finalitat de descobrir els seus 
eventuals orígens professionals i  recomanar  una  acció  apropiada  per a  protegir als 
treballadors. 
 
3r. Una vigilància de la salut a intervals periòdics. 
 
c) La vigilància de la salut estarà sotmesa a protocols específics o altres mitjans 
existents respecte als factors de risc a què estigui exposat el treballador. El Ministeri de 
Sanitat i Consum i les Comunitats Autònomes, segons criteri de les societats 
científiques competents, i d'acord amb el que estableix la Llei General de Sanitat en 
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matèria de participació dels agents socials, establiran la periodicitat i continguts 
específics de cada cas. 
 
e) En els supòsits en què la naturalesa dels riscos inherent al treball ho faci necessari, 
el dret dels treballadors a la vigilància periòdica del seu estat de salut, haurà de ser 
perllongat més enllà de la finalització de la relació laboral a través del Sistema 
Nacional de Salut. 
 
Segons lo exposat, s'arriba a la conclusió que tant els treballadors propis de 
Àrids del Bages com els que puguin ser subcontractats (la V.S. en aquest cas 
serà a càrrec de la seva empresa), hauran de passar el reconeixement previ a la 
seva incorporació i el periòdic, segons estableixi el servei mèdic del SPA 
concertat.  

Això és degut a que en l'avaluació de riscos s'han detectat exposicions al soroll i 
a la pols de sílice entre altres. Aquests riscos tenen una legislació específica 
aplicable, a més servirà per determinar el grau d'afecció sobre els treballadors.  

També dir que l'estat dels treballadors pot constituir un perill per a ells mateixos 
o pels companys, donat que son activitats de risc en sí mateixes (artillers, 
maquinistes, ...). 
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14. CONTROL I AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA. 

14.1 Controls periòdics de les condicions de treball i de 
l'activitat dels treballadors. 

Al donar començament a els treballs es  farà  entrega al personal de l'equip bàsic de 
seguretat, casc, granota o bus de treball, guants i botes classe III, a més a més de 
botes d'aigua i un equip  impermeable.  

També es faran les formacions sobre mètodes de treball i en les proteccions que han 
d'utilitzar. Es portarà control del material entregat mitjançant registres. 

Es col·locarà l'adequada senyalització de riscos en obra. Ja sigui la vertical (taulells 
informatius d'us dels epi's, restricció de velocitat), com la de les instal.lacions (ús 
d'epi's, extintors, sortides d'emergència, etc.). 

La senyalització d'avisos al públic serà clara i suficient, col·locant-se els cartells sobre 
taulell i en les zones de l'explotació què, per la seva situació perimetral, permetin 
informar preventivament. 

Es compliran les normes prioritàries de seguretat, en quant a proteccions col.lectives 
(baranes, passarel.les), voladures, ús de maquinària pesada, cintes transportadores, 
línies elèctriques, etc. 

S'establiran separacions físiques adequades, passos segurs i distàncies de seguretat 
en les zones d'influència de maquinària. 

La instal·lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i presa de terra. 

Tota la maquinària elèctrica disposarà de pica de presa de terra, connectada a 
carcassa. 

Les zones de treball es mantindran netes i lliures d'obstacles. Es delimitaran els acopis, 
zones de trànsit de vehicles, etc. 
Progressivament s'anirà implantant tot lo establert en aquest pla, tant a nivell de 
prevenció en els talls, com del sistema de gestió. 
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14.2 Seguiment i control periòdic de les mesures de 
prevenci  i  protecció implantades. 

SEGUIMENT. 
 
Hi haurà un seguiment de les les activitats que es realitzen, i de l'aplicació de mesures 
preventives en l'àrea de treball. Aquest serà realitzat diàriament pels treballadors 
designats per l'empresa.  

Setmanalment el tècnic de prevenció, realitzarà inspeccions per tota l'explotació en 
totes les àrees de treball que s'estiguin desenvolupant. 

Hi haurà reunions de Seguretat i Salut que poden ser convocades extraordinàriament, 
en les que es decidirà la solució adequada als problemes que vagin apareixent. 

 

1. Instal·lacions mèdiques. 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 
 
2. Proteccions personals. 
 
Es comprovarà l'existència, ús i estat de les proteccions personals les quals tindran 
fixat un període de vida útil, depreciant-se al seu acabament. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o  data 
d'entrega. 

L'entrega de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes fitxes 
personals d'entrega de material, controlant, a la seva vegada, les reposicions 
efectuades. 

 
3. Proteccions col·lectives. 
 
A l'igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de treball, es 
produeixi un deteriorament més ràpid d'un determinat equip, es reposarà aquest, 
independentment de la duració prevista. 
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4. Instal·lacions del personal. 
 
Per a la neteja i la conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació exclusiva. La freqüència de les neteges, es determinarà en funció de si 
augmenta o no el nombre de personal 

 
5. Investigació d'accidents. 
 
Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc del mateix, amb l'interessat i 
testimonis. S'estudiarà a fons l'informe tècnic prenent les mesures oportunes per a que 
no es repeteixi. 

 

CONTROL. 
 
L’avaluació de riscos haurà de ser revisada quan els llocs de treball puguin veure’s 
afectats per nous equips de treball, substàncies químiques, noves tecnologies, o bé es 
detecti qualsevol anomalia en la determinació efectuada dels riscos. 

El període de desenvolupament de l’activitat preventiva s’estableix en revisions anuals 
de documentació, concretant-se les accions en la planificació anual de les activitats. 

Es realitzarà un seguiment dels temes contemplats en aquest Pla de Seguretat, com a 
mínim de forma bimensual (reunions de Seguretat i Salut). 

En el cas de que sorgeixin modificacions o es presentin noves necessitats es podrà 
actualitzar aquest Pla. 
El control de l'activitat la duran a terme tant el tècnic de prevenció com els treballadors 
designats. 
Està previst realitzar auditories externes, per controlar el bon funcionament del sistema 
de gestió utilitzat, i de que aquest és realment efectiu i evita o disminueix els accidents. 
Per llei s'hauran de fer un cop cada dos anys. 
 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
 

- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 
fixat un període de vida útil, depreciant-se al seu acabament. 
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- Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 
duració prevista o data d'entrega. 

- Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per 
al que va ser concebut (per exemple per un accident), serà retirat i reposat al 
moment. 

- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplades o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

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

1.- Proteccions personals. 
 

- Tots els elements de protecció personal hauran de complir amb allò establert en el 
RD 773/97 del 30 de maig. 

2.- Proteccions col·lectives. 
 

- Es disposaran proteccions col·lectives eficaces per a evitar accidents del personal, 
tant propi com subcontractat i inclòs l'aliè a l'explotació. Les proteccions en qüestió 
són les següents: 
- Pòrtics limitadors de gàlib: disposaran de senyalització adient. 
- Tanques autònomes de limitació i protecció: tindran com a mínim 90 cm. 

d'altura, estant  construïdes en base de tubs metàl·lics. Disposaran de potes per 
a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de lliscament de vehicles: es podran realitzar amb un parell de 
taulons embeinats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix o 
d'alguna altra manera eficaç. 

- Cables de subjecció del cinturó o arnès de seguretat, els seus ancoratges: 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços als que estan sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 

- Interruptors diferencials i preses de terra: la sensibilitat dels interruptors 
diferencials serà la que s'indica a la normativa. Les resistències de les preses 
de terra no serà superior a la que garanteixi d'acord amb la sensibilitat de 
l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 v. Es mesurarà la seva 
resistència periòdicament i, al menys, en l'època més seca de l'any. 

- Extintors: seran adequats en agent extintor i tamany al tipus de incendi 
previsible, y hauran de verificar-se y mantenir-se amb regularitat. 
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- Medis auxiliares de topografia: estos medis tales com cintes, jalons, mires, 
etc., seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per les línies elèctriques. 

- Recs: les pistes per a vehicles es regaran convenientment per a evitar 
aixecament de pols pel trànsit dels mateixos. 

- Ordre i neteja: en tot moment es mantindran les zones de treball netes i 
ordenades. 

- Il·luminació: els llocs de treball que no disposin de llum natural, es dotaran 
d'il·luminació artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux. 

- Baranes: seran resistents, amb una altura mínima de 90 cm. i disposaran d'una 
revora de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el 
pas o lliscament dels treballadors. 

 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
L'empresa disposarà d'un Servei de Prevenció aliè, que l'assessorarà i cobrirà 
les especialitats de Vigilància de la Salut i Higiene (mesures ambientals). 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR. 
 

Degut a que l'explotació és va movent de lloc, a part de les Instal·lacions d'Higiene i 
Benestar fixes, hi haurà un lavabo de tipus químic que s'anirà desplaçant allà on es 
desplaci l'activitat. 
 Els locals de descans, vestuaris, dutxes, lavabos i locals equipats amb wàters hauran 
d'estar en les proximitats dels llocs de treball. 

- Els vestuaris, dutxes, lavabos i wàters estaran separats per a homes i dones, o 
haurà de preveure's una utilització per separat dels mateixos. 
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DRETS I OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS. 
 

Per a una adequada actuació preventiva, el treballador té dret a: 

 

1. Ser informat directament dels riscos per a la seva salut i seguretat i de les 

mesures preventives adoptades, incloses les previstes per a fer front a les 

situacions d’emergència. 

 
2. Rebre una formació teòrica i pràctica suficient i adequada en el moment de la 

seva  contractació i quan canviï el contingut de la tasca assignada. 
 

3. Avisar de forma imminent al seu superior jeràrquic quan consideri que l’activitat 

comporti un risc greu o imminent per a la seva vida o salut. 
 
4. Una vigilància periòdica del seu estat de salut, en funció dels riscos inherents al 

seu lloc de treball. 
 
5. Mesures de protecció específiques quan per les seves pròpies característiques 

personals o estat biològic conegut o per incapacitat física, psíquica o sensorial, 

siguin especialment sensibles a determinats riscos derivats del treball. 
 
6. Ser consultats i participar en totes les qüestions que afectin a la seguretat i salut 

en el treball. Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari i als 

òrgans de participació i representació (Delegats de Prevenció, Comitè de Seguretat 

i Salut), a través dels quals exerceix el seu dret a participar. 
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Art. 29 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals 
 
 
Els treballadors, d’acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, 
hauran de: 
 

1. Utilitzar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, 
equips de transport i, en general, qualsevol altre mitjà amb el qual desenvolupar la 

seva activitat. 
 
2. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, 

d’acord amb les instruccions rebudes per aquest. 
 
3. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 

seguretat existents. 
 
4. Informar immediatament de qualsevol situació de risc per a la seguretat i salut 

dels treballadors. 
 
5. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat 

competent a fi i efecte de protegir la seguretat i salut dels treballadors en el treball. 
 
6. Cooperar amb l’empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de 

treball que siguin segures i no comportin risc per a la seguretat i salut dels 

treballadores. 
 

L’incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos a que es fa referència anteriorment tindrà la consideració 
d’incompliment laboral als efectes previstos a l’article 58.1 de l’Estatut dels 
Treballadors1. 

 
 
                                                 
1 Article 58.1: Els treballadors podran ser sancionats per la direcció de les empreses en virtut d’incompliments 
laborals, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableixen en les disposicions legales o en el conveni 
col.lectiu que li sigui aplicable. 
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14.3 Seguiment   dels  accidents,  incidents  i malalties 
professionals. 

La Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95, 8 de novembre.) en el seu art. 16.3 
obliga a l’empresari a investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut en els 
treballadors, amb la finalitat de detectar les causes d’aquests fets, i evitar que es tornin 
a repetir. 
 
La investigació haurà d’estendre’s a TOTS els accidents, inclosos aquells que no hagin 
ocasionat lesions als treballadors exposats, és a dir, als "accidents blancs", o 
denominats "incidents".  
 
La seva investigació permetrà identificar situacions de risc desconegudes o 
infravalorades des d’aquest moment i implantar mesures correctores per al seu control, 
sense que hagi sigut necessari esperar l’aparició de conseqüències lesives per als 
treballadors exposats. 
 
S'elaboraran estadístiques mensuals d'accidents, per poder realitzar el seguiment i 
conèixer l'estat de siniestralitat de l'empresa. En l'apartat 14.4 estan definits els índex 
que es poden prendre com a referència. 
 
El model d'investigació que es farà servir és el que proposa L' I.N.S.H.T., i està 
disponible en l'annexe A6 del present pla. 
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14.4  Índexs de sinistralitat. 

ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA:  
 
Sol calcular-se el Total de l'empresa i de forma parcial per colectius. 
 
 
 
   Nº Total d'accidents x 106 
 IF = 
  Nº Total d'hores treballades per persona  
 
 
 
 
 
- Només es comptabilitzen els accidents en el lloc de treball, s'exclouen els 

“in itinere”. 

- Les hores de treball són netes, excloses les de permisos, vacances, 
malaltia. 

- El nombre de persones exposades serà per col·lectius exposats al mateix 
risc. 

- Cal diferenciar dos índexs de freqüència els que causen baixa i els que no. 
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ÍNDEX DE GRAVETAT: 
 
Nombre de jornades perdudes pels accidents de treball per cada mil hores treballades: 
 
 
  Nº de Jornades perdudes x 103 
 IG = 
       Nº Total d'hores perdudes 
 
 
 
Es tindrà en compte: 
 

 - Es comptabilitzaran com a jornades perdudes els dies laborables, no els 
naturals. 

 - Les jornades perdudes seran la suma de les correspon- dents a:  
- Incapacitats temporals 
- Incapacitats permanents i morts 

 
 - Calculades segons un barem d'equivalència establert pel Ministeri de 

Treball (B.O.E. 29/1/1940): 
 
 
  (Nº de Jornades perdudes + Jornada segons barem) x 103 
 IG = 
         Nº Total d'hores perdudes 
 
 
- Jt=Jornadas perdudes per accidents que van donar lloc a incapacitats 
temporals, comptant dies naturals sense incloure el dia de l'accident i el dia 
de la incorporació. 
 
- Jb= Jornades equivalents de les incapacitats permanents segons el barem. 
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Naturalesa de la lesió % de 
Incapacitat 

Jornada de 
treball perduda

Mort 

Incapacitat permanent absoluta(I.P.A.) 

Incapacitat permanent total (I.P.T.) 

Pèrdua d'un braç per damunt del colze 

Pèrdua d'un braç pel colze o per sota 

Pèrdua de la mà 

Pèrdua o invalidesa permanent del polze 

Pèrdua o invalidesa permanent d'un dit qualsevol 

Pèrdua o invalidesa permanent de dos dits 

Pèrdua o invalidesa permanent de tres dits 

Pèrdua o invalidesa permanent de quatre dits 

Pèrdua o invalidesa permanent del polze i un dit 

Pèrdua o invalidesa permanent del polze i dos dits 

Pèrdua o invalidesa permanent del polze i tres dits 

Pèrdua o invalidesa permanent del polze i quatre dits 

Pèrdua d'una cama per damunt del genoll 

Pèrdua d'una cama pel genoll o davall 

Pèrdua del peu 

Pèrdua del peu o invalidesa permanent del dit gros o 

de dos o més dits 

Pèrdua de la vista(un ull) 

Ceguera total 

Pèrdua de l'oïda (un només) 

Sordera total 

 
 

100 

100 

75 

75 

60 

50 

10 

5 

12,5 

20 

30 

20 

20 

25 

33,5 

40 

75 

50 

40 

5 

30 

100 

10 

50 

6.000 

6.000 

4.500 

4.500 

3.600 

3.000 

600 

300 

750 

1.200 

1.800 

1.200 

1.200 

1.500 

2.200 

2.400 

4.500 

3.000 

2.400 

300 

1.800 

6.000 

600 

3.600 
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ÍNDEX D'INCIDÈNCIA: 
 
 
 
  Nº Total d'accidents x 103 
 Ii = 
   Nº Mitjà de persones exposades 
 
 
 

 
- Relaciona el número d'accident registrat en un periode de temps i el 
número mitjà de persones exposades. 
 
 
ÍNDEX DE DURACIÓ MITJANA: 
 
 
 
  Nº Total d'accidents x 103 
 Ii = 
   Nº Mitjà de persones exposades 
 
 
 
 
- S'obté la duració mitjana  en dies que van causar els accidents. 
 
 
 
 

 

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 217 -

14.5 Auditories del sistema de gestió de prevenció de 
riscos laborals. 

Segons el capítol V del R.D. 39/1997, les auditories o avaluacions externes seran de 
compliment obligatori per a Àrids del Bages ja que així ho exigeix el punt 2 d'article 29: 

Les empreses que no hagin concertat el servei de prevenció amb una entitat 
especialitzada hauran de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una 
auditoria o avaluació externa. 

Així mateix en l'article 31 bis d'aquest reial decret, s'especifica: 

Les empreses que exerceixin les activitats preventives amb recursos propis i aliens 
hauran de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació 
externa. 

D'acord amb el punt 4 de l'article 30, la primera auditoria del sistema de prevenció de 
l'empresa haurà de dur-se a terme dins dels dotze mesos següents al moment en què 
es disposi de la planificació de l'activitat preventiva. 

L'auditoria haurà de ser repetida cada quatre anys, excepte quan es realitzen activitats 
incloses en l'annex I (cas d'Àrids del Bages) d'aquest reial decret, en que el termini serà 
de dos anys.  

En tot cas, haurà de repetir-se quan així ho requereixi l'autoritat laboral, amb un informe 
previ de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i, si és el cas, dels òrgans tècnics en 
matèria preventiva de les comunitats autònomes, a la vista de les dades de sinistralitat 
o d'altres circumstàncies que posen de manifest la necessitat revisar els resultats de 
l'última auditoria. 

 
La informació que s'especifica a continuació està inclosa en l'article 30 del mencionat 
Reial Decret: 
 
Per al compliment d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, l'auditoria durà a 
terme un anàlisi sistemàtic, documentat i objectiu del sistema de prevenció, que 
inclourà els elements següents: 

 
- Comprovar com s'ha realitzat l'avaluació inicial i periòdica dels riscos, analitzar 

els seus resultats i verificar-los en cas de dubte. 
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- Comprovar que el tipus i planificació de les activitats preventives s'ajusta al que 
disposa la normativa general, així com a la normativa sobre riscos específics que 
s'aplique, tenint en compte els resultats de l'avaluació. 

- Analitzar l'adequació entre els procediments i mitjans requerits per a realitzar les 
activitats preventives necessàries i els recursos de què disposa l'empresari, 
propis o concertats, tenint en compte, a més, el mode en què estan organitzats o 
coordinats, si és el cas. 

-  En funció de tot l'anterior, valorar la integració de la prevenció en el sistema 
general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seues activitats com en 
tots els nivells jeràrquics d'esta, per mitjà de la implantació i aplicació del Pla de 
prevenció de riscos laborals, i valorar l'eficàcia del sistema de prevenció per a 
previndre, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos laborals en totes les 
fases d'activitat de l'empresa. 
A aquests efectes es ponderarà el grau d'integració de la prevenció en la 
direcció de l'empresa, en els canvis d'equips, productes i organització de 
l'empresa, en el manteniment d'instal·lacions o equips i en la supervisió 
d'activitats potencialment perilloses, entre altres aspectes. 

 
L'auditoria haurà de ser realitzada d'acord amb les normes tècniques establides o que 
puguin establir-se i tenint en compte la informació rebuda dels treballadors.  
 
Sigui quin sigui el procediment utilitzat, la metodologia o procediment mínim de 
referència haurà d'incloure, almenys: 

 
- Un anàlisi de la documentació relativa al pla de prevenció de riscos laborals, a 
l'avaluació de riscos, a la planificació de l'activitat preventiva i quanta altra 
informació sobre l'organització i activitats de l'empresa sigui necessària per a 
l'exercici de l'activitat auditora. 
- Un anàlisi de camp dirigit a verificar que la documentació referida en el paràgraf 
anterior reflecteix amb exactitud i precisió la realitat preventiva de l'empresa. 
Aquesta anàlisi, que podrà realitzar-se aplicant tècniques de mostratge quan sigui 
necessari, inclourà la visita als llocs de treball. 
- Una avaluació de l'adequació del sistema de prevenció de l'empresa a la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 
- Unes conclusions sobre l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals de 
l'empresa. 
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De conformitat amb el que preveu l'article 18.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari haurà de consultar els treballadors i 
permetre la seva participació en la realització de l'auditoria segons el que disposa el 
capítol V de l'Esmentada Llei. 
En particular, l'auditor haurà de demanar informació dels representants dels 
treballadors sobre els diversos elements que, segons l'apartat 3, constitueixen el 
contingut de l'auditoria. 
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15. PRESSUPOST ANUAL PER A L'ACTIVITAT PREVENTIVA. 

PRESSUPOST DE SEGURETAT: ÀRIDS DEL BAGES 

                          15.1 ESTAT DE MEDICIONS    

DESIGNACIÓ UNITATS MEDICIONS

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball u 2 

Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i hgiene en el treball  u 5 

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert 
a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball u 12 

Reconeixement mèdic  u 5 

Curset de primers auxilis i socorrisme  u 4 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN u 15 

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812 u 4 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE 
EN 167 i UNE EN 168 

u 25 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color 
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 

u 2 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb 
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 
175 

u 2 

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta 
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta 
elàstica, amb visors circular de 50 mm de d roscats a la muntura, 
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 

u 15 

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE 
EN 458 u 500 

Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 u 10 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 u 200 

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb 
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al 
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

u 50 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i 
UNE EN 420 

u 2 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT: ÀRIDS DEL BAGES 

                          15.1 ESTAT DE MEDICIONS    

DESIGNACIÓ UNITATS MEDICIONS

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 u 2 

Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades 
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 
346, UNE EN 347 

u 10 

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a 
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb 
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i amb 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE 
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i 
UNE EN 12568 

u 10 

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 
364, UNE EN 365 i UNE EN 354 

u 4 

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, 
composat d´una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d´enganxament, connector, element d´amarrament del sistema d´ajust de 
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE 
EN 364 

u 4 

Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d´alçària, homologat segons UNE EN 795 u 4 

Faixa de protecció dorsolumbar  u 8 

Granota de treball, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 u 4 

Camisa de treball, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada 
segons UNE EN 340 u 8 

Pantalons de treball, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 u 8 

Samarreta de treball, de cotó u 8 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat 
de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 u 5 

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE 
EN 470-1 i UNE EN 348 u 2 

Jaqueta de treball, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 u 8 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT: ÀRIDS DEL BAGES 

                          15.1 ESTAT DE MEDICIONS    

DESIGNACIÓ UNITATS MEDICIONS

Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i de 9 mm  ml 30 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga u 1 

Cable fiador per al cinturó de seguretat u 4 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs u 10 

Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m  u 2 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta 
a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

u 40 

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de 
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb 
el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m 

u 15 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

u 10 

Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, 
costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

u 10 

Cinta d´abalisament. Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a 
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 n/mm2 kg (2 cada 5ml. de cinta) ml 2000 

Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color 
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs ml 30 

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de 
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

u 1,00 

Medicions Higièniques fetes per un S.P.A. u 400 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT: ÀRIDS DEL BAGES 

15. 2 PRESSUPOST TOTAL 

DESIGNACIO UNITATS MEDICIO PREU ( € ) TOTAL ( € ) 

Farmaciola tipus armari u 2 96,62 193,24 

Farmaciola portàtil d'urgència u 5 96,05 480,25 

Material sanitari per assortir les farmacioles u 12 64,03 768,36 

Reconeixements mèdics u 5 26,2 131 

Curset de primers auxilis i socorrisme u 4 163,73 654,92 

Casc de seguretat per a ús normal u 15 6,84 102,6 

Casc de seguretat per a senyalistes u 4 14,51 58,04 

Ulleres de seguretat antiimpactes u 25 8,34 208,5 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic u 2 10,67 21,34 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica u 2 7,58 15,16 

Ulleres de seguretat hermètiques per a 
esmerillar u 15 6,36 95,4 

Protector auditiu de tap d'escuma u 500 0,38 190 

Protector auditiu d'auricular u 10 17,21 172,1 

Mascareta de protecció respiratòria u 200 1,45 290 

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a 
l'abrasió u 50 2,21 110,5 

Parella de guants de soldador u 2 4,92 9,84 

    TOTAL (€ ) 3501,25 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT: ÀRIDS DEL BAGES 

15. 2 PRESSUPOST TOTAL 

DESIGNACIO UNITATS MEDICIO PREU ( € ) TOTAL ( € ) 

Parella de guants aïllants per treballs 
elèctrics u 2 17,67 35,34 

Parella de botes d'aiga de PVC u 10 6,16 61,6 

Parella de botes de seguretat industrial u 10 22,5 225 

Sistema anticaiguda compost per arnès i 
altres u 4 51,37 205,48 

Sistema anticaiguda compost per cinturó i 
altres u 4 34,71 138,84 

Aparell d'ancoratge u 4 54 216 

Faixa de protecció dorsolumbar u 8 20,19 161,52 

Granota de treball u 4 47,33 189,32 

Camisa de treball u 8 7,26 58,08 

Pantalons de treball u 8 22,09 176,72 

Samarreta de treball u 8 4,23 33,84 

Impermeable amb jaqueta u 5 6,94 34,7 

Davantal de soldador u 2 8,2 16,4 

Jaqueta de treball u 8 30,29 242,32 

       
       
       
    TOTAL (€ ) 1759,82 
       
       
       
       
       
          

 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 225 -

PRESSUPOST DE SEGURETAT: ÀRIDS DEL BAGES 

15. 2 PRESSUPOST TOTAL 

DESIGNACIO UNITATS MEDICIO PREU ( € ) TOTAL ( € ) 

Cable d'hacer galvanitzat ml 30 1,896 56,88 

Manta ignífuga u 1 9,04 9,04 

Cable fiador pes al cinturó de seguretat u 4 4,32 17,28 

Topall per operacions de descàrrga amb 
camions u 10 19,5 195 

Escala portàtil dièlectrica u 2 181,88 363,76 

Senyal de prohibició u 40 30,2 1208 

Cartell explicatiu u 15 5,91 88,65 

Senyal d'obligació u 10 29,18 291,8 

Senyal indicativa u 10 57,21 572,1 

Cinta d'abalisament i barres d'hacer 
corrugades ml 2000 0,21 420 

Cadena de delimitació de zona de perill  ml 30 3,58 107,4 

Mòdul prefabricat de sanitaris u 1,00 2.432,72 2432,72 

Medicions Higièniques u 400 2,00 800 

       

     TOTAL (€ ) 6562,63 

   SUMA TOTAL (€) 11823,7 
       
    5% Despeses Indirectes    591,19 

    SUMA 12414,89 
       
    16% I. V. A.    1986,38 

    SUMA 14401,27 
       
       
El Pressupost de Seguretat i Salut anual per l'exercici 2006-2007 ASCENDEIX A CATORZE 
MIL QUATRE - CENTS UN EURO AMB VINT - I - SET CÈNTIMS 
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16.   ANNEXES. 

A1: Identificació i qualificació de l'equip assessor.  

L'equip assessor està format, d'una banda pel Tècnic de Seguretat de la Cantera, 
que és a més el Director Facultatiu, i de l'altra per l'equip tècnic de Mútual 
Cyclops. 

Aquest últim, s'encarregarà de les disciplines de Vigilància de la Salut i de la 
Higiene en el Treball. 

Cal dir que els tècnics que aportarà Cyclops seran Tècnics superiors ja que així 
ho requereix la normativa per dur a terme les medicions de les condicions en el 
treball. 

A2: Identificació de perills a avaluar. 

Per procedir a la identificació dels riscos, serà necessari estudiar les condicions 
de treball de cada lloc de treball, i dels que afecten a tots per igual (pols, soroll, 
etc.) 

Es procedirà fent servir el full de registre de l'apartat 9.3, apuntant en els talls de 
treball totes els riscos que afecten als llocs de treball.  

Es convenient, consultar als treballadors, ja que son ells qui passen més hores en 
el seu lloc de treball i qui el coneix millor. D'aquesta forma  també pot aportar les 
mesures que ell cregui millors o les que està utilitzant. També qui aplica les que 
s'hagin previst segons la possible adaptació a la normativa, i qui a fi de comptes 
haurà d'aplicar els criteris que s'acabin decidint.  

Inclús es convenient de cara a tal i com especifica la Llei de prevenció, adjustar el 
puesto de treball al treballador. 

A3: Avaluació inicial de riscos. 

Realitzada en l'apartat 6 del present document, es conservarà en aquest punt 
annexada, ja que és la base de l'activitat preventiva, i serà la referència per continuar 
evaluant i per determinar l'evolució que ha seguit l'empresa al llarg de la seva 
història. 
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A4: Controls de les condicions de treball i activitats. 

Es seguiran els passos indicats en l'aparatat 14 del present pla. 

A5: Mesures de prevenció i protecció per a les condicions 
generals i llocs de treball, que justifiquen el compliment de 
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables. 

NORMES D'ACTUACIÓ DE PERSONAL D'EXPLOTACIÓ. 
 
 - Utilitzar l'equip de protecció personal, obligatori en obra amb caràcter 

general i l'exigible per a cada lloc de treball en particular. 
 - Sol·licitar, al seu comandament immediat, tots els mitjans de protecció 

col·lectiva o individual, que el seu treball requereixi. 
 - Utilitzi només peces de protecció homologades i proteccions col·lectives 

d'eficàcia contrastada. 
 - Complir les instruccions de seguretat, rebudes del seu comandament 

intermedi o del vigilant de seguretat. 
 - No escatimi mitjans de protecció, utilitzi els que el seu treball requereixi. 
 - Els mitjans de protecció col·lectiva ens protegeixen a tots. De tots és, per 

tant, l'obligació de respectar, tenir cura, mantenir, reparar i reposar 
aquests mitjans de protecció. 

 - Abans d'utilitzar qualsevol màquina o equip de treball desconegut per a 
vostè, informi's dels seus riscos i correcta manera de utilització. 

 - Els vestuaris, banys i menjadors són per a la seva comoditat, tinguin cura 
com si fos alguna cosa seva. 

 - L'ordenació i neteja del seu tall és fonamental per a arribar a un major 
nivell de seguretat en el conjunt de l'obra. 

 - Si observa una situació de risc comuniqui-ho al seu cap immediat o al 
vigilant de seguretat, si està en la seva mà solucioni vostè mateix la 
deficiència observada. No oblidi que la prevenció d'accidents és obligació 
de tots. 
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NORMES D'ACTUACIÓ DE COMANDAMENTS I ENCARREGATS. 
 
 - Complir les normes de seguretat establertes per a cada treball i fer 

complir aquestes normes al personal sota la seva comandament. 
 - Fer que el personal a les seves ordres utilitzi els mitjans de protecció que 

té assignats 
 - No permetre l'incompliment de les normes de seguretat establertes per a 

cada treball. 
 - No permetre que el personal a les seves ordres es sotmeti a riscos 

innecessaris per excés de confiança, negligència o ignorància. 
 - Velar pel manteniment de les condicions de seguretat idònies per a cada 

treball. 
 - Analitzar i portar a la pràctica, si procedeix, tot suggeriment que, en 

matèria de Seguretat i Higiene en el Treball, formuli el personal sota el 
seu comandament. 

 - Escollir a les persones més adequades i capacitades per a cada tipus de 
treball. 

 - Informar al personal sobre els riscos  i instruir-lo en els mètodes de treball 
més adequats per a cada tipus d'activitat. 

 - Supervisar la correcta aplicació dels sistemes de seguretat no permetent, 
abans, l'inicio del treball. 

 - L'obligació d'augmentar el nivell de seguretat és de TOTS. Per a qui té 
personal sota el seu comandament, aquesta obligació es converteix en 
RESPONSABILITAT. 
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NORMES D'ACTUACIÓ PER OFICIS. 

 
BULDÒCER 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 
�   ELS INDICATS PER A MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES. 
 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 
�   TOTES AQUELLES RELATIVES A MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES. 
�   Es prohibeix l'abandó de la màquina sense haver-hi abans recolzat sobre el 

sòl la fulla i l'escarificador. 
�   Es prohibeix el transport de persones sobre el buldòcer. 
�   Abans d'iniciar buidatges a mitja vessant amb abocament cap al pendent, 

s'inspeccionarà la zona, en prevenció de despreniments o allaus. 
 
 
CAMIÓ DÚMPER PER A MOVIMENT DE TERRES 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Atropellament de persones. 
�   Bolcada. 
�   Col·lisió. 
�   Atrapament. 
�   Projecció de partícules. 
�   Despreniment de terres. 
�   Vibracions. 
�   Soroll ambiental. 
�   Pols ambiental. 
�   Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 
�   Contactes amb energia elèctrica. 
�   Cremades. 
�   Cops per la mànega de subministrament d'aire. 
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MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 
 
�   Diàriament, abans del començament de la jornada, s'inspeccionarà el bon 
funcionament del motor, 

Sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics. 
�   Es prohibeix treballar o romandre a distàncies inferiors a 10 m. dels vehicles. 
�   Els vehicles en estacionament improvisat, quedaran senyalitzats per mitjà de 
“senyals de perill”. 
�   La càrrega es regarà superficialment per a evitar possibles polsegueres. 
�   Es prohibeix carregar els camions dúmper per damunt de la càrrega màxima 
marcada pel fabricant. 
�   S'establiran límits de final de recorregut, ubicats a un mínim de 2 m. del límit dels 
talussos. 
�   S'instal·laran senyals de “perill” i de “prohibit el pas”, ubicades a 15 m. dels llocs 
d'abocament dels dúmpers. 
�   S'instal·larà un panell ubicat a 15 m. del lloc d'abocament dels dúmpers amb la 
llegenda següent: 

“NO PASSI, ZONA DE RISC, ELS CONDUCTORS POTSER NO EL VEUEN, 
APARTI'S D'AQUESTA ZONA”. 

 
NORMES DE SEGURETAT PER ALS CONDUCTORS DE CAMIONS DÚMPER 

 
�   Per a pujar o baixar de la cabina, utilitze els escalons i agafadors disposats per a 
tal funció. 
�   Pujat i baixar de la maquinària de forma frontal, (mirant cap a ella), agafant-se amb 
ambdues mans. 
�   No tracti de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o el motor en 
marxa. 
�   No guardar draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden incendiar-se. 

�   Tenir les precaucions habituals en el manteniment d'un vehicle (canviar l'oli del 
motor i del sistema hidràulic quan el motor estigui fred, no fumar al manipular la 
bateria o abastir de combustible, etc.) 

�   No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha 
instal·lat els topalls d'immobilització en les rodes. 

�   Vigili constantment la pressió dels pneumàtics. Treballi amb l'inflament a la 
pressió marcada pel fabricant. 
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CAMIÓ GRUA 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Bolcada del camió. 

�   Atrapaments. 

�   Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments. 

�   Atropellament de persones. 

�   Desplom de la càrrega. 

�   Cops per la càrrega a paraments. 
 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran les cunyes immobilitzadores 
en les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

�   Els ganxos de estaran dotats de pestells de seguretat. 
�   Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del 

camió en funció de l'extensió de la ploma. 
�   Les rampes d'accés als talls no superaran el pendent del 20 % en prevenció 

d'aturament o bolcada. 
�   Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la 

superfície de suport del camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, en 
previsió dels accidents per bolcada. 

�   Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua. 

�   Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran per mitjà de 
cordes guia. 

�   Es prohibeix la permanència de persones entorn del camió grua a distàncies 
inferiors a 5 m. 

�   Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 
 
NORMES DE SEGURETAT PER ALS OPERADORS DEL CAMIÓ-GRUA 

 
�   Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a esfondraments. 

�   Eviti passar el braç de la grua sobre el personal. 
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�   Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos. 

�   Asseguri la immobilització del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. 

�   No permeti que ningú estigui sobre la càrrega. 
�   Netegi les seves sabates del fang o grava que pogueren tindre abans de pujar a 

la cabina.  Si rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot 
provocar accidents. 

�   No realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. 

�   Mantingui a la vista la càrrega. 

�   No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser hissada. 

�   Aixequi una sola càrrega cada vegada. 
�   Asseguri's que la màquina està estabilitzada abans d'alçar càrregues.  Posi en 

servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 

�   No abandoni la màquina amb la càrrega suspesa. 

�   No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. 

�   Evitar el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments. 

�   Abans de posar en servei la màquina, comprovar els dispositius de frenada. 

�   Utilitzar sempre la roba de protecció que se li indiquen en l'explotació. 
 
 
CINTA TRANSPORTADORA MÒBIL 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Els derivats de la fallida del motor d'arrossegament. 
�   Els derivats dels canvis de posició de la cinta. 
�   Atrapament de persones. 
�   Desplom de la màquina per bloqueig o posició poc estable. 
�   Contactes amb energia elèctrica. 

 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   Es cobriran amb materials impermeables aquelles zones de la màquina que puguin 
ser danyades per la caiguda d'aigua. 
�   Es connectaran a terra tant les parts metàl·liques de l'estructura de sustentació 

com la carcassa del quadre elèctric de la cinta transportadora. 
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�   El quadre elèctric de la cinta, contindrà com a mínim un interruptor de sobre 
intensitat (magnetotèrmic), i un disjuntor diferencial adequat per al voltatge de 
subministrament elèctric, en combinació amb la presa de terra de les parts 
metàl·liques de la màquina. 
�   El cable d'alimentació elèctrica, serà del tipus antihumitat d'alta resistència, sense 
entroncaments. 
�   Es prohibeix canviar (o ajustar) la posició de la cinta transportadora en 
funcionament. 
�   Estaran dotades de 2 interruptors de parada automàtica d'emergència, en forma 

de cable en tot el llarg de la cinta situats: un a cada extrem.  Tots a ambdós 
laterals de l'estructura portora i destacats amb color vermell. 

�   Posseiran proteccions en els punts de rotació dels corrons als extrems de la cinta. 
Aquestes proteccions no es treuran mai. Si es realitza un manteniment, es tornaran a 
col·locar en bon punt s'acabin aquests treballs i abans de que torni a funcionar. 
�   Es col·locarà la senyalització següent: 
�   Perill d'atrapament:  Rètol instal·lat junt amb cada tambor d'arrossegament. 
�   Perill electricitat:  Senyal normalitzat, instal·lada sobre la carcassa protectora dels 

motors i sobre la porta del quadre elèctric. 
�   “Prohibit tocar la cinta en moviment”:  Rètol ubicat junt amb la cinta. 

 
NORMES DE SEGURETAT DURANT EL MANEIG DE LA CINTA 
TRANSPORTADORA 

 
�   No manipular en la cinta en cap cas, mentre estigui en funcionament. 
�   Faci la neteja dels tambors d'arrossegament per mitjà d'una barra amb llengüeta 

rascadora per a tal fi. Evitar martellejar els tambors, ja que descendirà els eixos i 
la cinta tindrà pèrdues. 

�   Revisar abans de posar en marxa la cinta que les mordasses de les rodes 
estan en posició de compromís i immobilització. 
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COMPRESSOR 
 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Durant el transport intern 
�   Bolcada. 
�   Atrapament de persones. 
�   Caiguda per terraplè. 
�   Despreniment durant el transport en suspensió. 
�   En servei 
�   Soroll. 
�   Ruptura de la mànega de pressió. 
�   Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per fuga del motor. 
�   Atrapament durant operacions de manteniment. 

 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   El transport en suspensió, s'efectuarà per mitjà d'un eslingat a quatre punts del 
compressor, de tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 
�   Seran dels anomenats “silenciosos” en la intenció de disminuir la contaminació 
acústica (si se empren en recintes tancats o en els carrers d'un nucli urbà). 
�   Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en 

posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i soroll. 
�   La zona dedicada a la ubicació del compressor, quedarà acordonada en un radi 

de 4 m., en el seu entorn, instal·lant-se senyals de “obligatori l'ús de protectors 
auditius” per a sobrepassar la línia de limitació. 

�   Els compressors no silenciosos, s'ubicaran a una distància mínima del tall de 
martells no inferior a 15 m. 

�   Es controlarà l'estat de les mànegues, comunicant els deterioraments detectats 
diàriament. 
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ESCALES DE MÀ 
 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Caiguda de personal a distint nivell. 
�   Lliscament per incorrecte suport. 
�   Bolcada lateral per suport irregular. 
�   Ruptura per defectes ocults. 
�   Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos. 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT. R.D. 486/1997, ANNEX I, apartat 9. 

 
�   Les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport i subjecció 
necessaris per a que la seva utilització no suposi risc de caiguda, per ruptura o 
desplaçament. 

�   Les escales de tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin 
la seva obertura al ser utilitzades. (cadenes o cables). 

�   No s'utilitzaran escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de 
longitud, de la resistència del qual no es tinguin garanties. 

�   Queda prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada. 

�   Si són de fusta, els travessers seran d'una sola peça sense defectes ni 
nusos i amb escalons d'acoblament. 

�   Abans d'utilitzar una escala de mà haurà d'assegurar-se la seva estabilitat. 

�   La base de l'escala haurà de quedar sòlidament assentada. Estaran dotades en 
el seu extrem inferior de sabates antilliscants i es recolzaran sobre superfícies 
planes. 

�   En cas d'escales simples, la part superior es subjectarà al parament sobre el 
qual es recolza. S'evitarà recolzar-les sobre pilars circulars, i en cas de ser 
necessari s'ancoraran de manera que l'escala no pugui girar sobre la superfície 
del pilar. 

�   Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura que sigui possible, 
formant un angle de 75 graus amb l'horitzontal. 

�   Els travessers de les escales simples hauran de perllongar-se almenys 1 metre 
per sobre del lloc a què donen accés. 
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�   L'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran d'enfront de les 
mateixes. 

�   Els treballs a més de 3,50 m. d'altura, del punt d'operació al terra, que requereixin 
moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només 
s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de 
protecció alternatives. 

�   Es prohibeix el transport (a mà o a l'espatlla) i manipulació de càrregues per o 
des d'escales de mà quan pel seu pes (mai superiors a 25 Kg.) o dimensions 
puguin comprometre la seguretat del treballador. 

�   Mai s'efectuaren treballs sobre les escales que obliguin a l'ús de les dos mans. 
�   Les escales de mà no s'utilitzaran per dos o més persones simultàniament. 

 
�   Les escales de mà es revisaren periòdicament. 

�   Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que això 
suposa per a la detecció dels seus possibles defectes. 

�   Les escales de mà es col·locaran sempre apartades d'elements mòbils 
que puguin derrocar-les. 

�   Les escales de mà es col·locaran fora de les zones de pas, o es limitaran o fitaran 
aquestes. 

 
 
 
EXPLOSIUS. (1 de 2) 

 
NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN EL SEU MANEIG. 

 
�   No han d'aproximar-se  als explosius en les operacions d'emmagatzemament, 
càrrega i transport més que les persones degudament acreditades. 

�   No es permetrà el maneig d'explosius a personal que no estigui en possessió de 
la cartilla d'artiller, i s'impedirà l'entrada a la zona de voladura al personal alié a les 
labors de manipulació d'explosius. 

�   Queda terminantment prohibit als que manipulen explosius:  
 Fumar. 

Circular prop dels focus de calor o espurnes. 
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�   Les caixes no s'arrossegaran ni deixaren caure a l'agafar-les, manipulant-les 
sempre amb atenció perquè no rebin cops. 

�   En cap cas, s'utilitzaran per al seu transport o manipulació eines metàl·liques. 

�   Vigilar els temps d'emmagatzemament i la variació de les característiques 
explosives d'alguns dels productes. 

 
NORMES ESPECIFIQUES EN EL TRANSPORT. 

 
�   Els vehicles destinats al transport d'explosius, hauran de ser de gasoil. 

�   Si es transporten en camions descoberts, els explosius aniran tapats amb una 
lona, cuidant que circuli l'aire per mantenir un ambient fresc. 

�   El vehicle no sobrepassarà mai la càrrega màxima autoritzada. 
�   Les caixes d'explosius no sobrepassaran les parets del vehicle. 

�   El vehicle anirà convenientment senyalitzat amb el distintiu ben visible de 
transport de mercaderies perilloses. 

�   El vehicle ha de portar extintors d'incendis adequats. 
�   El transport conjunt d'accessoris i explosius està terminantment prohibit. 

�   El vehicle que porti els explosius o els detonadors no ha de transportar 
carburants, eines, àcids, bateries elèctriques, etc. 

�   Tant explosius com detonadors es transportaren en els seus embalatges 
d'origen que no podran ser oberts. 

�   Apagar el motor del vehicle durant l'operació de càrrega i descàrrega d'explosius. 

�   Si el transport es fa a peu de tall, es triaran camins sense obstacles i accessos 
fàcils, tractant de no passar baix línies elèctriques quan es transporten 
detonadors elèctrics. 

�   El transport dels detonadors i els explosius del magatzem al capdavant de treball 
ha de realitzar-se per persones distintes. 

�   No es transportaran explosius en les butxaques ni detonadors en la mà, sinó en 
carteres i bosses adequades. 
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EXPLOSIUS. (2 de 2) 
 
NORMES GENERALS ABANS DEL TIR. 

 
�   L'horari de les voladures ha d'organitzar-se de manera que coinceixi amb el 
moment en què se troben presents en l'explotació el mínim de persones possibles. Ha 
de procurar-se fer el tir a hores fixes, perfectament conegudes pel personal. 
�   Si haguès alguna finca de cultiu, pista o carretera pròxima que pogués ser 

afectada per la projecció de pedres procedents de la voladura, es tallarà 
prèviament el pas amb elements físics. 

�   Abans del tir, l'encarregat de la voladura es cerciorarà de l'absència de personal, 
que els accessos estiguin tallats i que els explosius sobrants estiguin prou 
allunyats de la zona de tir. 

�   Es disposarà en el tall d'una sirena o qualsevol altre tipus de senyal acústic capaç 
de fer-se sentir a més de 500 m., que es farà sonar abans de procedir al tir. 

 
�   El personal es protegirà no sols allunyant-se "prou" (mai sabrem que distància és 

la suficient), sinó també col·locant-se darrere de qualsevol element rígid que talli la 
línia recta entre el punt a volar i l'operari. 

 
NORMES DESPRÉS DEL TIR. 

 
�   No tornar a la zona de tir fins que els fums de la voladura s'hagin dissipat. 
�   El cap del tall serà el primer a tornar a la zona de la voladura. 
�   En la voladura elèctrica, i en cas de fallida total o parcial, s'esperarà 30 minuts 

com a mínim, abans d'anar a inspeccionar. 
�   La retirada de guardes i barreres es realitzarà només quan autoritzi l'artiller. 

 
 
INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Caiguda de personal. 
�   Talls o cops per maneig de eines manuals. 
�   Talls o punxades per maneig de guies i conductors. 
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�   Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del “macarró 
protector”. 
�   Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 
�   Electrocució o cremades per: 

Mala protecció de quadres elèctrics. Maniobres incorrectes en les línies. Ús 
d'eines sense aïllament. 
manipalció dels mecanismes de protecció connectats directes sense clavilles 
mascle / femella. 

 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   Les zones de treball tindran una il·luminació suficient i de manera que no es 
produeixin ombres sobre la zona de treball. 
�   La il·luminació per mitjà de portàtils es farà amb “portalàmpades estancs amb 
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la pereta i preferiblement alimentats a 24 v. 
�   Es prohibeix les connexions de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense 

la utilització de les clavilles mascle /femella. 
 
�   Abans de fer entrar en tensió a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 

profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels 
quadros generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 
MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES 

 
�   Riscos i normes generals per a maquinaria de moviment de terres: PALA 
CARREGADORA, RETROEXCAVADORA, BULLDOZER, i assimilables. 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

�   Atropellaments sobretot en maniobres de marxa arrere. 

�   Lliscament de la màquina (terrenys enfangats). 

�   Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense 
desconnectar la màquina). 

�   Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la pala 
carregadora). 
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�   Caigudes per pendents (aproximació excessiva a la vora de talussos, talls i 
semblants). 

�   Xoc contra altres vehicles. 

�   Contacte amb línies elèctriques.  

�   Despreniments de talussos o de fronts d'excavació. 

�   Incendi. 

�   Cremades, atrapaments, cops, (treballs de manteniment). 

�   Caiguda de persones des de la màquina. 

�   Soroll propi i ambiental (treball simultani d'unes quantes màquines). 

�   Vibracions. 

�   Els derivats de treballs en ambients polsosos i/o en condicions meteorològiques 
extremes. 

�   Els propis del procediment i disseny triat per al moviment de terres. 
 
 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT GENERALS 

 
�   Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinaria per a moviments de 

terres hauran de rebre una formació especial. 
�   Hauran d'adoptar-se mesures preventives per evitar que caiguin en les 

excavacions vehicles o màquines per a moviment de terres. 
�   Es respectaran les entrades, sortides i vies de circulació marcades en l'explotació i 

es respectaran les indicacions dels senyalistes. 
�   No s'invadiran, sota cap circustancia, les zones reservades a circulació de 
vianants.  
 
DE LA MAQUINA 

�   No s'admetran màquines sense la protecció de cabina antibolcada instal·lada. 

�   Aquestes màquines estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis. 

�   Estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

�   Tindran llums i botzina de retrocés. 
�   Es revisaran periòdicament tots els punts de fuga del motor, a fi d'assegurar 

que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió. 
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PER A L'OPERADOR 

�  Per pujar o baixar de la màquina, utilitzi els esgraons i agafadors disposats per a tal 
funció. 

�  Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, (mirant cap a ella), agafant-se amb 
les dues mans. 

� No tracti de realitzar ajustos amb la màquina en moviment o el motor en 
funcionament. 
�   Per realitzar operacions de servei, prèviament recolzi en el terra la cullera, pari el 

motor, posi el fre de mà i bloquegi la màquina. 

�   No guardi draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden incendiar-se. 
�  Tingui les precaucions habituals en el manteniment d'un vehicle (canvi d'oli de 

motor i sistema hidràulic, amb el motor fred; no fumar al manipular la bateria o 
abastir combustible, etc.) 

�  Durant la neteja de la màquina, protegeixi's amb màscara, granota de treball, 
mandil i guants de goma, ulleres antiprojeccions quan utilitzi aire a pressió. 

�   No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha 
instal·lat els tacs d'immobilització en les rodes. 

�   Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
�  Els conductors, abans de realitzar nous recorreguts, faran a peu el camí a fi 

d'observar les irregularitats que puguin donar origen a oscil·lacions de la cullera. 
 
PROTECCIONS PERSONALS 

�   Calçat amb sola antilliscant. 

�   Casc de seguretat homologat, quan es circuli per l'explotació fora del vehicle. 

�   Guants per a treballs de manteniment de la màquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA 

 
- 242 -

MARTELL PNEUMÀTIC 
 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Vibracions en membres i en òrgans interns del cos. 
�   Soroll. 
�   Pols ambiental. 
�   Ruptura de mànega baix pressió. 
�   Contactes amb l'energia elèctrica. 
�   Projecció d'objectes i/o partícules. 
�   Els derivats dels treballs i maquinària del seu entorn. 

 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 

�   Els treballadors que de forma continuada realitzen els treballs amb el martell 
pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual. 

�   En l'accés a un tall de martells, s'instal·laran senyals de “obligatori l'ús de 
protecció auditiva”, “obligatori l'ús d'ulleres antiprojeccions” i “obligatori l'ús de 
màscares de respiració”. 

 
NORMES DE SEGURETAT PER ALS OPERARIS DE MARTELLS PNEUMÀTICS 

 
�   No deixi el martell clavat en el sòl. 
�   Abans d'accionar el martell, asseguri's que està perfectament subjecte el punter. 
�   No abandoni mai el martell connectat al circuit de pressió. 

 
�   Comprovi que les connexions de la mànega estan en correcte estat. 

�   Utilitzi les següents proteccions personals per evitar lesions pel despreniment de 
partícules: 

- Roba de treball tancada. 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Mandil, maneguins i polaines de cuiro. 
 
�   Com a protecció contra les vibracions utilitzi: 

- Faixa elàstica de protecció de cintura. 
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- Canellera ben ajustades. 
 
�   Utilitzi bótes de seguretat. 
�   Màscara amb filtre mecànic recanviable. 

 
 
PALA CARREGADORA 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   ELS RESSENYATS PER A MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES. 

 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   TOTES AQUELLES RELATIVES A MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES. 
�   La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per 

a poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 
�   Es prohibeix transportar o hissar persones utilitzant la cullera. 
�   Es prohibeix abandonar la màquina amb la cullera hissada i sense recolzar en el 
sòl. 
�   Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts vents. 

 
 
 
PERFORADORA HIDRÀULICA SOBRE CADENES 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Despreniment de terrenys o roques. 
�   Bolcada de la màquina. 
�   Atropellaments. 
�   Ruptura del punter o barrina. 
�   Soroll ambiental. 
�   Pols ambiental. 
�   Atrapaments. 
�   Cops per objectes. 
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MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 
 
�   S'inspeccionarà el terreny circumdant abans de l'inici dels treballs. 
�   Els carros perforadors estaran proveïts lateralment d'una barra separada 15 

cm. del tren de rodament, que eviti la possibilitat que les cadenes puguin passar 
sobre els peus de l'operador de control. 

 
NORMES DE SEGURETAT PER AL MANEIG DEL CARRO PERFORADOR 

 
�   Comprovi el bon estat de la barrina i dels punters. 
�   Si ha de perforar a la vora de talls de terreny, busqui un punt segur per lligar el 

cable del cinturó de seguretat. 
�   L'acció de barrinar és molt sorollosa.  Utilitzi la protecció auditiva. 
�   La pols que desprén el trepant és perjudicial per als seus pulmons.  Utilitzi una 

màscara de filtre recanviable, i faci servir sempre el captador de pols. 
�   Durant l'acció de barrinar pot produir-se projecció de partícules a gran velocitat.  

Utilitzi ulleres antiprojeccions. 
�   Després de cada interrupció de treball, revisi el bon estat de tots els maneguins i 

abraçadores. 
�   S'estableix el codi de senyals de seguretat entre l'equip perforador i els 

comandaments ubicats en un altre lloc: 
 

- Balisa lluminosa intermitent:  S'ha produït un accident. 
- Balisa lluminosa fixa:  Es sol·licita ajuda urgent. 

 
�   Els talls de perforació amb carro perforador allunyat, estaran en comunicació 

amb les oficines d'obra a través d'un radiotelèfon. 
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PLANTA DE TRACTAMENT D'ÀRIDS  
 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Caigudes de persones. 

�   Atrapaments. 

�   Contacte amb energia elèctrica. 

�   Els derivats del treball sotmesos a fort soroll ambiental. 

�   Els derivats del treball realitzat sota altes concentracions de pols. 

�   Projecció de partícules. 

�   Cops per projecció d'objectes. 
 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   El final del recorregut dels camions estarà permanentment senyalitzat per una 
balisa a 2 m. d'alçada que servirà de referència al conductor per a conèixer el punt 
d'inici de la descàrrega sense necessitat de xocar amb el límit final de recorregut. 
�   El final de recorregut dels camions per a l'accés a la tremuja serà horitzontal, 

almenys una vegada i mitja la longitud del vehicle utilitzat, com a precaució de 
seguretat contra els riscos per desorientació del conductor. 

�   Entorn de la boca de la tremuja, a excepció del lloc dedicat a l'abocament, 
s'instal·larà una plataforma de 60 cm. d'amplària vorejada amb baranes de 90 cm. 
d'altura, formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. 

�   Els camins de revisió del funcionament de la cadena de molins, es mantindran nets 
i sense obstacles. 

�   Els camins de revisió estaran perfectament il·luminats amb una intensitat no 
inferior a 100 lux. 
�   Totes les transmissions per corretges, estaran protegides  contra atrapaments per 

mitjà de carcasses de seguretat. 
�   Totes les carcasses de les màquines integrants de la planta, estaran connectades 

a la xarxa de terra. 

�   Totes les carcasses dels motors elèctrics de la planta estaran connectades a terra. 

�   “Perill d'atrapament”: Rètol ubicat en els accessos a les tremuges. 
�   “Prohibit el pas a tota persona aliena a la planta de tractament: Rètol ubicat 

en tots els accessos. 
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�   “Perill de caiguda d'objectes”: Senyal normalitzat ubicat en tots els passos baix 
passarel·la, cintaTransportadora. 

�   “Perill electricitat”: Senyal normalitzat instal·lada sobre la porta de qualsevol quadre 
elèctric. 

�   “Ús obligatori del cinturó de seguretat”: Senyal normalitzat ubicat en l'accés a la 
plataforma. 

�   “Ús obligatori de casc de seguretat”: Senyal normalitzat ubicat en l'accés i punts 
crítics,segons el disseny de la planta. 

�   “No connectar, personal treballant en el interior de la màquina”: Rètol ubicat sobre 
els quadros elèctrics quan es realitzin reparacions. 
�   Totes les plataformes d'intercomunicació estaran delimitades per mitjà de 

baranes de 90 cm. D'altura formades per passamans, barra intermèdia i sòcol. 
Els pisos de les escales (plataformes, passarel·les, etc.), seran antilliscants. 

 
 
 
SOLDADURA OXIACETILÈNICA - OXITALL 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Caiguda. 
�   Atrapaments entre objectes. 
�   Xafades de mans i/o peus per objectes pesats. 
�   Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
�   Cremades. 
�   Explosió (retrocés de flama). 
�   Incendi. 
�   Ferides en els ulls per cossos estranys. 
�   Xafades sobre objectes punxants o materials. 

 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   El trasllat i ubicació per a ús de les botelles de gasos liquats s'efectuarà per mitjà 
de carros porta ampolles de seguretat. 

�   Es prohibeix arreplegar o mantenir les ampolles de gasos liquats al sol. 

�   Es prohibeix la utilització de botelles de gasos liquats en posició inclinada. 
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�  Les botelles de gasos liquats separats (oxigen, acetilé, butà, propà), amb 
distinció expressa de llocs d'emmagatzemament per a les esgotades i les 
plenes. 

�   Les botelles estaran sempre de peu, quan no s'utilitzen tindran la caperutxa 
posada. 

�   El magatzem de gasos liquats tindrà bona ventilació, constant i directa. Sobre la 
porta d'accés, s'instal·laran els senyals de “perill explosió” i “prohibit fumar”. 

�   Eviti donar cops a les botelles. 

�   No inclini les botelles d'acetilé per a esgotar-les. 

�   No utilitzi les botelles d'oxigen tombades. 

�   No engrassar cap part de l'equip. 

� Abans d'encendre l'encenedor, comprovi que estan correctament totes les 
connexions de les mànegues i que estan instal·lades les vàlvules antiretrocés. 

�  Unir entre si les mànegues d'ambdós gasos per mitjà de cinta adhesiva.  Les 
podrà fer servir amb més seguretat i comoditat. 

� No utilitzi mànegues del mateix color per a gasos diferents. En cas d'emergència, 
la diferència de coloració li ajudarà a controlar la situació. 

� La longitud mínima de les mànegues serà de 6 m. i la distància de les 
botelles al lloc de la soldadura serà com a mínim de 3 m. 

�  No utilitzi acetilé per a soldar o tallar materials que continguin coure, es produirà 
una reacció química i es formarà un compost explosiu, l'acetilur de coure. 

�   No fumi quan estigui soldant o tallant, ni tampoc quan manipuli els encenedors i 
botelles; ni tampoc quan es trobi en el magatzem de botelles. 

�  En prevenció d'incendis, no existiran materials combustibles en les proximitats 
de la zona de treball, ni del seu vertical. 

 
PROTECCIONS PERSONALS 

 
�   Pantalla o Elm de soldador. 

�   Manil de cuiro. 

�   Polaines de cuiro. 

�   Maneguins de cuiro. 
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SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC 
 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
�   Caigudes a distint nivell. 

�   Atrapaments entre objectes. 

�   Xafada de mans per objectes pesats. 

�   Despreniment de l'estructura. 

�   Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic. 

�   Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 

�   Cremades. 

�   Contacte amb l'energia elèctrica. 

�   Projecció de partícules. 

�   Xafades sobre objectes punxants. 
 
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT 

 
�   En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevenció d'entrabancs i xafades 
sobre Objectes punxants. 

�   Les bigues i pilars “presentats”, quedaran fixats i immobilitzats per mitjà d'eixos de 
Immobilització, (codals, eslingues, etc.), fins fixat el punteig de soldadura. 

�   Es tendiran xarxes ignífugues horitzontals de protecció a tercers, ubicades per sota 
de la cota de muntatge. 

�  Es suspendran els treballs de soldadura en muntatge d'estructures amb vents 
iguals o superiors a 60 km/h. 

�  Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges. 
�   El taller de soldadura tindrà ventilació directa i constant, en prevenció dels riscos 

per treballar en l'interior d'atmosferes tòxiques. 
�  Les operacions de soldadura a realitzar en zones molt conductores (humides), no 

es realitzaran amb tensions superiors a 50 v.  El grup de soldadura estarà en 
l'exterior del recinte en què s'efectuï l'operació de soldar. 

� Les operacions de soldadura a realitzar en condicions normals no es 
realitzaran amb tensions superiors a 150 v., si els equips estan alimentats per 
corrent continu. 
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�   El banc per a soldadura fixa, tindrà aspiració forçada instal·lada junt amb el punt de 
soldadura. 

�   El taller de soldadura estarà dotat d'un extintor de pols químic sec i penjat a la 
porta, senyals normalitzats de “risc elèctric” i “risc d'incendis”. 

 
NORMES DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS PER ALS SOLDADORS 

 
�   Protegeixi's amb l'elm o la pantalla de cap sempre que soldi. 

�   No miri directament a l'arc voltaic. 
�  No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de soldadura 
despresa, poden produir-li greus lesions en els ulls. 

�   Soldi sempre en un lloc ben ventilat. 

�   No utilitzi el grup de soldar sense portar posades totes les proteccions. 

�   Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la 
soldadura. 

�   Triï l'elèctrode adequat per al cordó a executar. 

�  Comprovi que estiguin ben aïllades les pinces portaelèctrodes i els borns de 
connexió. 

 
PROTECCIONS PERSONALS 

 
�   Pantalla o Elm de soldador. 

�   Mandil de cuiro. 

�   Polaines de cuiro. 

�   Maneguins de cuiro. 
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A6: Formulari de parte d'incidents i accidents.  
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IDENTIFICACIÓN    
 

Empresa: 
C.I.F.: 

Nombre del accidentado: 
Fecha del Accidente: 

día mes año 
 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 
 
(La descripción del accidente debe dar respuesta a las preguntas  ¿Qué ocurrió? Y 
¿Cómo ocurrió?) 
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(descripción del accidente: continuación) 
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CAUSAS DEL ACCIDENTE     
 
(La detección de las causas debe dar respuesta a la pregunta ¿Por qué ocurrió?) 

 
 

TABLA ORIENTATIVA DE CAUSAS DE ACCIDENTE 
 

CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO 
 

Máquinas/Equipos 
 

– Ausencia / deficiencia de resguardos o dispositivos 
de seguridad. 
– Sistema     de     mando     incorrecto     (arranque 
intempestivo, anulación de protectores, etc.). 
– Falta sistemas de control o emergencia (indicador de 
nivel, de temperatura, limitador de carga, etc.). 
–  Ausencia  /  deficiencia  de  protecciones  antivuelco 
(R.O.P.S.) en máquinas automotrices. 
– Ausencia / deficiencia de cabina de protección contra 
caída de materiales (F.O.P.S.). 
– Otros (especificar). 

 
Materiales 
– Productos peligrosos no identificados (en origen). 
–  Materiales  pesados,  voluminosos,  cortantes,  de 
formas desproporcionadas, etc. 
– Inestabilidad en almacenamiento por apilado. 
– Otros (especificar). 

 
Instalaciones 
–     Protección frente a     contactos     eléctricos 
directos/indirectos inexistente o inadecuada. 
– Prevención / protección contra incendios inexistente o 
inadecuada. 
– Otros (especificar). 

 
 

INDIVIDUALES 
 

Personales 
–  Incapacidad  /  deficiencia  física  para  el  trabajo  / 
puesto. 
– Otros (especificar). 

 
Conocimientos 
– Falta de cualificación para la tarea. 
– Inexperiencia. 
– Otros (especificar). 

 
Comportamiento 
– Incumplimiento de órdenes expresas para el trabajo. 
– Retirada /anulación de protecciones o dispositivos de 
seguridad. 
– No utilización de equipos de protección individual 
puestos a disposición. 
– Otros (especificar). 

 
Fatiga 
– Física / mental. 
– Otros (especificar). 

 

FACTORES RELATIVOS AL AMBIENTE Y LUGAR 
DE TRABAJO 

 
Espacios, accesos  y  superficies de trabajo  y/o de 
paso 
– Deficiencias en la zona de trabajo. 
– Deficiencias en las zonas de paso o tránsito. 
– Otros (especificar). 
 
Ambiente de trabajo 
– Agentes físicos. 
– Agentes químicos. 
– Agentes biológicos. 
– Seres vivos. 
– Otros (especificar). 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN 

 
Tipo u organización de la tarea 
– Extraordinaria / inhabitual para el trabajador. 
–    Tarea    con    sobrecarga    (ritmo, monotonía, 
interferencias, etc.). 
–  Falta  de  adecuación  entre  la  tarea  y  los  medios 
materiales utilizados. 
– Otros (especificar). 
 
Comunicación / Formación 
– Falta / deficiencia de formación / información. 
– Método de trabajo inexistente / inadecuado. 
– Otros (especificar). 
 
Defectos de gestión 
– Mantenimiento inexistente / inadecuado. 
– Inexistencia / insuficiencia de tareas de identificación 
/ evaluación de riesgos. 
– Falta de corrección de riesgos ya detectados. 
– Inexistencia de los EPI necesarios o no ser éstos 
adecuados. 
– Productos peligrosos  carentes de identificación por 
etiqueta    o    ficha    de    seguridad    (durante    la 
manipulación). 
– Intervenciones ante emergencias no previstas. 
– Otros (especificar). 
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MEDIDAS A ADOPTAR    
 
Las causas detectadas en la investigación del accidente reflejan la existencia de ciertos 
riesgos  que  deben  estar  incluidos  en  la  evaluación  de  riesgos,  siendo  también 
necesario informar a los trabajadores afectados de su existencia  y de las medidas  de 
protección y prevención aplicables. 

 
 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
 

 

 
Fecha de 

finalización 
prevista 

 
 
 
RESPONSABLE 
 

 

 
Fecha 

control 
previsto 

 

 
Eficacia 
de las 
medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN      
 
 
Fecha de investigación: 

 
 
Personas entrevistadas: 

 
 
 
día mes año 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autores de la investigación: 
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A7: Procediment general d'investigació d'accidents. 

La Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95, 8 de novembre.) en el seu art. 16.3 
obliga a l’empresari a investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut en els 
treballadors, amb la finalitat de detectar les causes d’aquests fets, i evitar que es tornin 
a repetir. 
 
La investigació haurà d’estendre’s a TOTS els accidents, inclosos aquells que no hagin 
ocasionat lesions als treballadors exposats, és a dir, als "accidents blancs", o 
denominats "incidents".  
 
La seva investigació permetrà identificar situacions de risc desconegudes o 
infravalorades des d’aquest moment i implantar mesures correctores per al seu control, 
sense que hagi sigut necessari esperar l’aparició de conseqüències lesives per als 
treballadors exposats. 
 
S'elaboraran estadístiques mensuals d'accidents, per poder realitzar el seguiment i 
conèixer l'estat de siniestralitat de l'empresa. En l'apartat 14.4 estan definits els índex 
que es poden prendre com a referència. 
 
El model d'investigació que es farà servir és el que proposa L' I.N.S.H.T., i està 
disponible en l'apartat anterior: annexe A6 del present pla. 

 

A8: Llista de xequeig d'instal·lacions i equips de treball 
més comú. 
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LLISTAT  DE REVISIÓ GENERAL DE SEGURETAT 
 

 
 
 

Empresa: …………………………….  

Explotació:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Supervisor:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Data: ………………… 
 
 
Gestió de la Prevenció 
01.- El Document de Seguretat i Salut es troba a disposició a l'explotació. 0 Si   0 No   0 Np 
02.- S'ha nombrat un Recurs Preventiu per a l'obra 0 Si   0 No   0 Np 
03.- Les subcontractes han nombrat un Responsable de Seguretat 0 Si   0 No   0 Np 

 
Instal·lacions de Benestar dels Treballadors 
04.- Es disposa de vestuaris amb aigua calenta, taquilles i perxes. 0 Si   0 No   0 Np 
05.- Es disposa de neteges suficients per als treballadors. 0 Si   0 No   0 Np 
06.- Les neteges, vestuaris es troben en condicions  de neteja i ordre. 0 Si   0 No   0 Np 
07.- Es disposa de menjadors per als treballadors. 0 Si   0 No   0 Np 

 
Senyalització i delimitació d'explotació 
08.- Hi ha senyalització de seguretat (cartell) a l'entrada. 0 Si   0 No   0 Np 
09.- Hi ha senyalització pel tràfic rodat (prohibit el pas, pas obligat, velocitat…) 0 Si   0 No   0 Np 
10.- Hi ha tanca perimetral, o es tanquen puntualment les zones conflictives 0 Si   0 No   0 Np 
11.- Zones que representen risc són abalisades i s'informa als treballadors            0 Si   0 No   0 Np 
12.- Hi ha separació de les zones de pas de vehicles i vianants 0 Si   0 No   0 Np 

 
Equips d'Emergència 
13- Hi ha suficients extintors i són adequats al risc a protegir 0 Si   0 No   0 Np 
14- Hi ha farmaciola i està equipat de forma adequada 0 Si   0 No   0 Np 
15- Existix llistat de telèfons d'emergència i és visible 0 Si   0 No   0 Np 
16- Hi ha algun mitjà de comunicació d'emergència (telèfons) 0 Si   0 No   0 Np 

 
Acopis 
17- Els acopis de material tenen zona reservada. 0 Si   0 No   0 Np 
18- Els acopis de tubs o elements que roden es protegixen de lliscaments. 0 Si   0 No   0 Np 
19- Els acopis de material s'apilen de forma estable i en zones fermes 0 Si   0 No   0 Np 
20- Els acopis deixen lliure el pas de vehicles o persones. 0 Si   0 No   0 Np 

 
Treballs en Altura (més de 2 metres) 
21- S'adopten les mesures necessàries per a evitar caigudes d'altura. 0 Si   0 No   0 Np 
22- Plataformes, bastides i passarel·les protegides per baranes = 90 cm. 0 Si   0 No   0 Np 
23- Treballs en altura realitzats amb xarxes de seguretat. 0 Si   0 No   0 Np 
24- Treballs en altura utilitzen arnesos de seguretat 0 Si   0 No   0 Np 
25- Plataformes de treball en altura són estables i sòlides. 0 Si   0 No   0 Np 
26- Passarel·les tenen un ample = 60 cm i baranes. 0 Si   0 No   0 Np 
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Instal·lació Elèctrica 
27.- Hi ha quadre elèctric general instal·lat per instal·lador autoritzat 0 Si   0 No   0 Np 
28.- El quadre elèctric està situat en lloc segur 0 Si   0 No   0 Np 
29.- La porta del quadro elèctric es troba tancada, senyalitzat risc elèctric 0 Si   0 No   0 Np 
30.- La instal·lació elèctrica disposa de presa de terra 0 Si   0 No   0 Np 
31.- La pica de la posta a terra està connectada 0 Si   0 No   0 Np 
32.- Connexions realitzades correctament (sense entroncaments, etc.) 0 Si   0 No   0 Np 
33.- Cables circulen per zones segures (sense aigua, que no siguen de pas, etc.) 0 Si   0 No   0 Np 

 
 
Equips en general 
34.- Eq. Pesats de moviment de terres disposen avís acústic de marxa enrrere. 0 Si   0 No   0 Np 
35.- Equips de moviment de terres compten amb protecció antibolcada. 0 Si   0 No   0 Np 
36.- Escales de mà en bon estat, amb escales antilliscants. 0 Si   0 No   0 Np 
37.- Grup electrògen disposa de presa de terra 0 Si   0 No   0 Np 
38.- Compressor aïllat, amb proteccions en les transmissions 0 Si   0 No   0 Np 
39.- Petites eines elèctriques disposen de presa de terra / doble aïllament 0 Si   0 No   0 Np 
40.- Eines en bon estat i empleades en ús correcte 0 Si   0 No   0 Np 

 
 
Equips de Protecció Individual 
41.- El personal empra el casc de seguretat per al cap. 0 Si   0 No   0 Np 
42.- En la manipulació d'objectes tallants s'empren guants de seguretat. 0 Si   0 No   0 Np 
43.- El personal empra calçat de seguretat. 0 Si   0 No   0 Np 
44.- El personal amb risc de projecció de partícules empra ulleres de seg. 0 Si   0 No   0 Np 
45.- El personal de soldadura usa pantalla, davantal, polaines i guants de seg. 0 Si   0 No   0 Np 
46.- El personal amb exposició al soroll empra protecció auditiva. 0 Si   0 No   0 Np 
47.- El personal amb risc de caiguda en altura empra arnés de seguretat. 0 Si   0 No   0 Np 
48.- El personal de manipulació de càrregues empra protecció lumbar. 0 Si   0 No   0 Np 
49.- Els senyalista empra l'ermilla reflectant en presència de vehicles. 0 Si   0 No   0 Np 

 
 
Orde i Neteja 
50.- L'explotació presenta en general un bon estat d'orde i neteja 0 Si   0 No   0 Np 
51.- Absència de materials en zones de pas de persones o vehicles. 0 Si   0 No   0 Np 
52.- Accessos i sortides netes i sense obstacles. 0 Si   0 No   0 Np 
53.- Absència de residus insalubres, orgànics, tòxics o perillosos. 0 Si   0 No   0 Np 

 
 
Organització 
54.- Les línies elèctriques aèries que suposen risc estan abalisades o protegides 0 Si   0 No   0 Np 
55.- Al capdavant dels treballs es troba personal competent (encarregat, etc.)  0 Si   0 No   0 Np 
56.- El treball es realitza sense que càrregues suspeses quedin sobre persones    0 Si   0 No   0 Np 
57.- Les persones treballen allunyades de les màquines (10 m. mínim) 0 Si   0 No   0 Np 
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    INSPECCIÓ DE LA CARGADORA    
                         
CÓDI:         MARCA:           DATA:            
OPERADOR:                 FIRMA:                  
                         
 CONDICIONS GENERALS        OK  NO OK  OBSERVACIONS 

                         
 01. LLums( Davanteres, Posteriors, Lluminosa Giratòria)                    
 02, Llantes                            
 03, Equip d'emergència.( Farmaciola, Cons, Extintor)                     
 04. Mecánic.( Direcció Frens, Suspensió)                     
 05, Indicadors Combustible, Temperatura, Pressió, Oli)                    
 06, Miralls.( retrovisor)                         
 08, Cinturó de seguretat                           
 09, Seient                            
 10, Claxon                              
 11, Marxa enrera (llums, avisador acústic)                      
 12, Desperfectes en la Cabina               
                         
 CONDICIONS ESPECÍFIQUES        OK  NO OK  OBSERVACIONS 

                         
 01, Nivell d'oli i aigua                          
 02, Filtre de l'Aire.                            
 03, Estat de corretges                          
 04, Oli Sistema Hidràulic                          
 05, Control de Fugues                          
 06, Emissió de Fums                          
 07, Greixatge de l'Articulació Eix Central                   
 08, Greixatge Pivot Superior Articulació Central                     
 09, Greixatge Bola  Punta Bastidor.                       
 10, Greixatge de les Ròtules                      
 11, Greixatge de Rodaments                        
 12, Greixatge de Balinera                           
 13, Greixatge de Cardan Bomba Hidráulica                  
 16, Estat de  la Cullera.                        
 17, Estat de les piques de la cullera                      
 18, Estat dels Braços                           
 19, Càrrega de Bateria                      
                         
                         
 RECOMENDACIONS                                       
                                                 
                                                
                         
                                 
 SUPERVISOR                 
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    INSPECCIÓ DEL BULDÒCER    
                         
CÓDI:         MARCA:           DATAA:            
OPERADOR:                 FIRMA:                  
                         
 CONDICIONES GENERALES        OK  NO OK  OBSERVACIONS 

                         
 01. LLums( Davanteres, Posteriors, Lluminosa Giratòria)                    
 02, Llantes                            
 03, Equip d'emergència.( Farmaciola, Cons, Extintor)                     
 04. Mecánic.( Direcció Frens, Suspensió)                     
 05, Indicadors Combustible, Temperatura, Pressió, Oli)                    
 06, Miralls.( retrovisor)                         
 08, Cinturó de seguretat                           
 09, Seient                            
 10, Claxon                              
 11, Marxa enrera (llums, avisador acústic)                      
 12, Desperfectes en la Cabina              
                         
 CONDICIONES ESPECIFICAS        OK  NO OK  OBSERVACIONS 

                         
 01, Nivell d'oli i aigua                          
 02, Filtre de l'Aire.                            
 03, Estat de corretges                          
 04, Oli Sistema Hidràulic                          
 05, Control de Fugues                          
 06, Greixatge d'Escarificador                          
 07, Greixatge dels Braços                   
 08, Greixatge pinyons de les cadenes                       
 09, Greixatge Bola  Punta Bastidor.                       
 10, Greixatge articulacions moviment braços                      
 11, Greixatge de Rodaments                        
 12, Greixatge de Balinera                           
 13, Greixatge de Cardan Bomba Hidráulica                  
 14, Greixatge de Lliscament de Ganiveta.                        
 15, Càrrega de la Bateria                      
 16, Estat de  la Ganiveta.                           
 17, Estat d'Ungles dels Escarificadors                      
 18, Estat de Braços dels Escarificadors                        
                         
                         
 RECOMENDACIONS                                       
                                                 
                                                
                         
 SUPERVISOR                 
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    INSPECCIÓ DE LA RETROGIRATÒRIA    
                         
CÓDI:         MARCA:           DATA:            
OPERADOR:                 FIRMA:                  
                         
 CONDICIONS GENERALS        OK  NO OK  OBSERVACIONS 

                         
 01. LLums( Davanteres, Posteriors, Lluminosa Giratòria)                    
 02, Llantes                            
 03, Equip d'emergència.( Farmaciola, Cons, Extintor)                     
 04. Mecánic.( Direcció Frens, Suspensió)                     
 05, Indicadors Combustible, Temperatura, Pressió, Oli)                    
 06, Miralls.( retrovisor)                         
 08, Cinturó de seguretat                           
 09, Seient                            
 10, Claxon                              
 11, Marxa enrera (llums, avisador acústic)                      
 12, Desperfectes en la Cabina             
                         
 CONDICIONS ESPECÍFIQUES        OK  NO OK  OBSERVACIONS 

                         
 01, Nivell d'oli i aigua                          
 02, Filtre de l'Aire.                            
 03, Estat de corretges                          
 04, Oli Sistema Hidràulic                          
 05, Control de Fugues                          
 06, Emissió de Fums                          
 07, Estat de la Ploma                   
 08, Greixatge pinyons de les cadenes                       
 09, Greixatge Bola  Punta Bastidor.                       
 10, Greixatge Pivot Superior Articulació Central                      
 11, Greixatge de Rodaments                        
 12, Greixatge de Balinera                           
 13, Greixatge de Cardan Bomba Hidráulica                  
 15, Greixatge de Lliscament de Cercle                      
 16, Estat de  la Cullera                           
 17, Estat de les piques de la cullera                      
 18, Càrrega de Bateria                        
                         
                         
 RECOMENDACIONS                                       
                                                 
                                                
                         
                                 
 SUPERVISOR                 
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LLISTAT  DE REVISIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT 
 

 
 
 

Empresa: …………………………….  

Explotació:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Supervisor:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Data: ………………… 
 
 
Senyalització i delimitació de les zones de treball 
01.- Hi ha senyalització de de risc elèctric al quadre elèctric 0 Si   0 No   0 Np 
02.- Hi ha senyalització d'obligació d'ús d'epis 0 Si   0 No   0 Np 
03.- Estan senyalitzats els esgraons o canvis de nivell amb cinta groga i negre 0 Si   0 No   0 Np 
04.- Les instruccions del fabricant estan en català o castellà                                    0 Si   0 No   0 Np 
05.- L'extintor està senyalitzat 0 Si   0 No   0 Np 
06.- Senyalitzat el risc d'atrapament en parts mòvils (tot i que estan protegides) 0 Si   0 No   0 Np 

 
Equips d'Emergència 
07.- Hi ha suficients extintors i són adequats al risc a protegir 0 Si   0 No   0 Np 
08.- Les parades d'emergència són suficients i es comproven periòdicament 0 Si   0 No   0 Np 
09.- Existeix llistat de telèfons d'emergència i és visible 0 Si   0 No   0 Np 
10.- Hi ha algun mitjà de comunicació d'emergència (telèfons) 0 Si   0 No   0 Np 

 
Acopis 
11.- Els acopis de material tenen zona reservada. 0 Si   0 No   0 Np 
12.- Els acopis de material s'apilen de forma estable i en zones fermes 0 Si   0 No   0 Np 
13.- Els acopis deixen lliure el pas de vehicles o persones. 0 Si   0 No   0 Np 

 
Treballs Dalt de la Planta (més de 2 metres) 
14.- S'adopten les mesures necessàries per a evitar caigudes d'alçada. 0 Si   0 No   0 Np 
15.- Plataformes, bastides i passarel·les protegides per baranes = 90 cm. 0 Si   0 No   0 Np 
16.- Treballs en que es treu el cos de l'estructura utilitzen arnesos de seguretat 0 Si   0 No   0 Np 
17.- Plataformes de treball en alçada són estables i sòlides. 0 Si   0 No   0 Np 
18.- Passarel·les tenen un ample = 60 cm i baranes.  0 Si   0 No   0 Np 
19.- Treballs en cintes transportadores des de cistelles elevedores  0 Si   0 No   0 Np 

 
 
Instal·lació Elèctrica 
19.- Hi ha quadre elèctric és estanc i el risc elèctric està senyalitzat 0 Si   0 No   0 Np 
20.- El quadre elèctric disposa de diferencial principal, es revisa mensualment 0 Si   0 No   0 Np 
21.- Els manteniments els realitzen electricistes homologats 0 Si   0 No   0 Np 
22.- La instal·lació elèctrica disposa de presa de terra 0 Si   0 No   0 Np 
23.- La pica de la posta a terra està connectada 0 Si   0 No   0 Np 
24.- Connexions realitzades correctament (sense entroncaments, etc.) 0 Si   0 No   0 Np 
25.- Cables circulen per zones segures (sense aigua, que no siguen de pas, etc.) 0 Si   0 No   0 Np 
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Compleix segons el RD 1215/97 
26.- Òrgans d'accionament Clarament visibles,  senyalització adequada              0 Si   0 No   0 Np 

27.- Posada en marxa, es pot efectuar per mitjà d'una acció voluntària            0 Si   0 No   0 Np 

28.- Parada d'emergència a cada lloc de treball  0 Si   0 No   0 Np 
29.- El Treball dintre de l'equip disposa d'instrucció de treball 0 Si   0 No   0 Np 
30.- Resguards o dispositius de protecció No son fàcils d'anul·lar        0 Si   0 No   0 Np 
31.- L'equip disposa de les proteccions adequades per evitar soroll i vibracions 0 Si   0 No   0 Np 
32.- L'equip disposa d'un registre de manteniments 0 Si   0 No   0 Np 
41.- Es realitzen comprovacions prèvies a la posta en marxa 0 Si   0 No   0 Np 
 
Orde i Neteja 
50.- La planta presenta en general un bon estat d'orde i neteja 0 Si   0 No   0 Np 
51.- Absència de materials en zones de pas de persones o vehicles. 0 Si   0 No   0 Np 
52.- Accessos sense obstacles. 0 Si   0 No   0 Np 
53.- Absència de residus tòxics o perillosos (fuites, mala combustió, etc.) 0 Si   0 No   0 Np 
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A9: Memòria anual dels Serveis de Prevenció.  
 
S'adjuntarà aquí un cop finalitzi el primer exercici. Serà facilitat pel S.P.A.  
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Plec de condicions 

 
SEGURETAT 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
 
- LLEI 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
 
- LLEI 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde 

Social. (Modificació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, articles 45, 47, 48 i 
49) 

 
Modificat per: 

 
- REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2000, de 4 d'agost, pel que s'aprova el text refós de 

la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social. 
 
- RESOLUCIÓ DE 16 D'OCTUBRE DEL 2001, de la Subsecretaria, per la que es 

convertixen a euros les quanties de les sancions previstes en el Reial Decret 
Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Infraccions i 
Sancions en l'Orde Social 

 
- ORDE DE 30 DE MARÇ DE 1999 per la que s'establix el dia 28 d'abril de cada any 

com a Dia de la Seguretat i Salut en el Treball 
                          
- RESOLUCIÓ DE 18 DE FEBRER DE 1998, de la Direcció General de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social 

 
 
 
COMUNICACIÓ D'OBERTURA I ACCIDENTS 
 
- ORDE DE 6 DE MAIG DE 1988 (BOE núm.. 117) de 16.05.88, en la que es 

determinen els requisits de dades que han de reunir les comunicacions d'obertura 
dels centres de treball. 

 
Modificat per: 

 
- ORDE DE 29 D'ABRIL DE 1999 per la que es modifica l'ORDE de 6 de maig de 1988 

de Requisits i Dades de les Comunicacions d'Obertura Prèvia o Represa d'Activitats. 
 
- ORDE DE 16 DE DESEMBRE DE 1987, per la que s'establixen nous models per a la 

notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per al seu ompliment i 
tramitació. 
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- ORDE BIGÒRNIA/2926/2002, de 19 de novembre del 2002, per la que s'establixen 
nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva 
transmissió per procediment electrònic 

 
- RESOLUCIÓ DE 26 DE NOVEMBRE DEL 2002, de la Subsecretaria, per la que es 

regula la utilització del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball 
(Delt@) que possibilita la transmissió per procediment electrònic dels nous models 
per a la notificació d'accidents de treball, aprovats per l'Orde BIGÒRNIA/2926/2002, 
de 19 de novembre. 

 
 
 
RELACIONS LABORALS 
 

- REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors 

 
Modificat per: 

 
- LLEI 13/1996 (Art. 89) de 30 de desembre. Sobre Mesures fiscals, administratives i 

de l'orde social 
 
- LLEI 60/1997 de 19 de desembre pel qual es modifica de l'Estatut dels Treballadors, 

en matèria de cobertura del Fons de Garantia Salarial 
 
- LLEI 63/1997 de 26 de desembre de 1997, Art. 1 al 4 i Disp.  derog. Mesures urgents 

per a la millora del mercat de treball i el foment de la contractació indefinida 
 
- REIAL DECRET LLEI 15/1998 de 27 de novembre, Art. 1. Sobre mesures urgents per 

a la millora del mercat de treball, en relació amb el treball a temps parcial i foment de 
la seva estabilitat 

 
- LLEI 24/1999, de 6 de juliol pel qual es modifica de l'Estatut dels Treballadors referida 

a l'extensió de Convenis Col·lectius 
                                      
- REIAL DECRET LLEI 5/2001 de 2 març. Capítol I i Disposicions Derogatòria i Finals, 

de Mesures Urgents de Reforma del Mercat de Treball per a l'increment de l'ocupació 
i la millora de la seva qualitat 

 
- REIAL DECRET 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball. 
 
- Articles 115 i 116 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994, de 20 de juny de 1994 pel 

que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social 
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VEHICLES DE MOTOR 
 
- REIAL DECRET 2028/86, de 6 de juny, d'aproximació de les legislacions sobre 

vehicles de motor i els seus components (BOE de 2 d'octubre de 1986) 
 
- ORDE DE 29 DE DESEMBRE DE 1992, d'aproximació de les legislacions sobre 

vehicles de motor i els seus components (BOE d'11 de gener de 1993). 
 
- ORDE DE 10 DE JUNY DE 1993, d'aproximació de les legislacions sobre vehicles de 

motor i els seus components (BOE de 28 de juny de 1993). 
 
 
 
ELECTRICITAT 
 
- REIAL DECRET 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 

protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
 
- REIAL DECRET 842/2002, de 2 d'agost del 2002, pel que s'aprova el Reglament 

electrotècnic per a baixa tensió. 
 
 
 
EMMAGATZEMAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS 
 
- REIAL DECRET 379/2001, de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament 

d'emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques 
complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7. 

 
Modificació posterior: 

 
- CORRECCIÓ D'ERRORS DE 19 D'OCTUBRE del Reial Decret 379/2001, de 6 

d'abril, pel que s'aprova el Reglament d'Emmagatzemament de Productes Químics i 
les seues instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7. 

 
 
 
APARELLS A PRESSIÓ 
 
- REIAL DECRET 1495/1991, d'11 d'octubre de 1991. Disposicions d'aplicació de la 

Directiva del Consell de les comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a 
pressió simples. 
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Modificat per: 
 
- REIAL DECRET 2486/1994, de 23 de desembre de 1994, pel que es modifica el Reial 

Decret 1495/1991, d'11 d'octubre de 1991,  d'aplicació de la Directiva 87/404/CEE, 
sobre recipients a pressió simples. 

 
- RESOLUCIÓ DE 15 D'ABRIL DE 1996. Relació dels Organismes notificats pels 

Estats membres de la CEE per a l'aplicació de la Directiva del Consell 87/404/CEE, 
sobre recipients a pressió simples. 

 
- RESOLUCIÓ DE 29 DE JULIOL DE 1999, per la que s'acorda la publicació de la 

relació de normes harmonitzades en l'àmbit del Reial Decret 1495/1991, d'11 
d'octubre, d'aplicació de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipients a pressió simples. 

 
- REIAL DECRET 1244/1979, de 4 d'abril de 1979, pel que s'aprova el Reglament 

d'Aparells a Pressió 
 

Modificacions posteriors: 
 
- REIAL DECRET 769/1999, de 7 de maig de 1999, dicta les disposicions d'aplicació de 

la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de 
pressió i modifica el REIAL DECRET 1244/1979, de 4 d'abril de 1979, que va aprovar 
el Reglament d'aparells a pressió. 

  
- REIAL DECRET 507/1982, de 15 de gener de 1982 pel que es modifica el Reglament 

d'Aparells a Pressió aprovat pel Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril de 1979. 
 
- REIAL DECRET 1504/1990, de 23 de novembre de 1990 pel que es modifica el 

Reglament d'Aparells a Pressió aprovat pel Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril de 
1979. 

 
- RESOLUCIÓ DE 16 DE JUNY DE 1998 per la que es desenvolupa el Reglament 

d'Aparells a Pressió aprovat pel Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril de 1979. 
 
- RESOLUCIÓ DE 22 DE FEBRER DEL 2001, de la Direcció General de Política 

Tecnològica, per la que s'acorda la publicació de la relació de normes harmonitzades 
en l'àmbit del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions 
d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE relativa als 
equips a pressió. 

 
- ORDE DE 31 DE MAIG DE 1982 per la que s'aprova la ITC MIE-AP5  referent a 

extintors d'incendis que figura com a annex a la present Orde;  així mateix, es fan 
obligatòries les normes UNIX 62.080 i 62.081, relatives al càlcul, construcció i 
recepció de botelles d'acer amb soldadura o sense per a gasos comprimits, liquats o 
dissolts 
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Modificada per: 
 
- ORDE DE 26 D'OCTUBRE DE 1983 per la que es modifica la ITC MIE-AP5. 
 
- ORDE D'1 DE SETEMBRE DE 1982 per la que s'aprova la ITC MIE-AP7 referent a 

botelles i botellons per a gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió que 
complementa el REIAL DECRET 1244/1979, de 4 d'abril. 

 
Modificada per: 

 
- ORDE D'11 DE JULIOL DE 1983 per la que es modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril. Reglament d'aparells a pressió. 
 
- ORDE DE 28 DE MARÇ DE 1985 per la que es modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril. Reglament d'aparells a pressió. 
 
- ORDE DE 13 DE JUNY DE 1985 per la que es modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril. Reglament d'aparells a pressió. 
 
- ORDE DE 3 DE JULIOL DE 1987 per la que es modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril. Reglament d'aparells a pressió. 
 
- ORDE DE 21 DE JULIOL DE 1992, que aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-APQ-005 sobre Emmagatzemament de Botelles i Botellons de Gasos 
Comprimits, Liquats i Dissolts a Pressió, que complementa al Reial Decret 668/1980, 
de 8 de febrer de 1980 sobre Emmagatzemament de Productes Químics. 

 
- ORDE DE 5 DE JUNY DEL 2000 per la que es modifica la ITC MIE-AP7 del 

Reglament d'Aparells a Pressió sobre botelles i botellons de gasos comprimits,  
liquats i dissolts a pressió 

  
- REIAL DECRET 222/2001 de 2 de març, pel que es dicten les disposicions 

d'aplicació de la Directiva 1999/36/CE, del Consell, de 29 d'abril, relativa a equips a 
pressió transportables. 

                      
- ORDE C/2723/2002, de 28 d'octubre, per la que es modifica l'annex IV del Reial 

Decret 222/2001, de 2 de març, pel que es dicten les disposicions d'aplicació de la 
Directiva 1999/36/CE, del Consell, de 29 d'abril, relativa a equips a pressió 
transportables 

 
 
 
APARELLS D'ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ 
 
- REIAL DECRET 2291/1985 de 8 de novembre,  BOE 11.12.85 Reglament d'aparells 

d'elevació i manutenció dels mateixos 
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Modificacions posteriors: 

 
- REIAL DECRET 1314/1997, d'1 d'agost pel qual es modifica el Reglament 
d'Aparells d'Elevació i Manutenció aprovat per Reial Decret 2291/1985, de 8 
novembre. 

 
- RESOLUCIÓ DE 10 DE SETEMBRE DE 1998, que desenvolupa el Reglament 

d'Aparells d'Elevació i Manutenció aprovat per Reial Decret 2291/1985, de 8 
novembre. 

 
Instruccions Tècniques complementàries:  

 
- ORDE DE 23 DE SETEMBRE DE 1987, per la que s'aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM 1 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, 
referent a Normes de Seguretat per a Construcció i Instal·lació d'Ascensors 
Electromecànics. 

 
Modificacions posteriors: 

 
- ORDE D'11 D'OCTUBRE DE 1988 que modifica l'Orde de 23  de setembre de 1987, 

que aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 1 del Reglament 
d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a Normes de Seguretat per a Construcció 
i Instal·lació d'Ascensors Electromecànics. 

 
- ORDE DE 12 DE SETEMBRE DE 1991 que modifica l'Orde de 23 de setembre de 

1987, que aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 1 del Reglament 
d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a Normes de Seguretat per a Construcció 
i Instal·lació d'Ascensors Electromecànics. 

 
- RESOLUCIÓ DE 27 D'ABRIL DE 1992 que complementa l'Orde de 23 de setembre 

de 1987, que aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 1 del 
Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a Normes de Seguretat per a 
Construcció i Instal·lació d'Ascensors Electromecànics. 

 
- RESOLUCIÓ DE 24 DE JULIOL DE 1996, actualitza l'Orde de 23 de setembre de 

1987, que aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 1 del Reglament 
d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a Normes de Seguretat per a Construcció 
i Instal·lació d'Ascensors Electromecànics. 

 
- RESOLUCIÓ DE 3 D'ABRIL DE 1997 que complementa l'Orde de 23 de setembre de 

1987, que aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 1 del Reglament 
d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a Normes de Seguretat per a Construcció 
i Instal·lació d'Ascensors Electromecànics. 

 
- ORDE DE 28 DE JUNY DE 1988, per la que s'aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, 
referent a grues torre desmuntables per a obra. 
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Modificació posterior: 
 
- ORDE DE 16 D'ABRIL DE 1990 que modifica l'Orde de 28 juny 1988, que aprova la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i 
Manutenció, referent a grues torre desmuntables per a obra. 

 
- ORDE DE 26 DE MAIG DE 1989, per la que s'aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM 3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, 
referent a carretons automotores de manutenció. 

 
- REIAL DECRET 2370/1996, de 18 de novembre, pel que s'aprova la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i 
Manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades usades. 

 
 
EXPLOSIONS 
 
- REIAL DECRET 400/1996, d'1 de març, pel que es dicta les disposicions d'aplicació 

de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, relativa als aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. 

 
- REIAL DECRET 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de 
treball. 

 
 
 
MINERIA 
                                
- REIAL DECRET 863/1985, de 2 d'abril, pel que s'aprova el Reglament General de 

Normes Bàsiques de Seguretat Minera. 
 

Junt amb la modificació posterior: 
 
- REIAL DECRET 150/1996, de 2 de febrer, pel que es modifica l'article 109 del 

Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera. 
 
- REIAL DECRET 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s'aproven les disposicions 

mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. 
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EQUIPS 
 
 
Equips de treball 
 
General 
 
- REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'establixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
Màquines 
 
- CONVENI 119 DE L'OIT, relatiu a la protecció de la maquinària. 
 
- REIAL DECRET 1435/1992, de 27 de novembre, pel que es dicten les disposicions 

d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE,  relativa a l'aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines.  (Inclou la modificació posterior 
realitzada pel Reial Decret 56/1995) Norma a aplicar a bastides suspesos 

 
- REIAL DECRET 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 

1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d'aplicació de la Directiva 
del Consell 89/392/CEE,  sobre màquines. 

 
 
Equips de protecció individual 
 
- REIAL DECRET 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions 

per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. 

 
Modificacions al Reial Decret 1407/1992: 

 
- CORRECCIÓ D'ERRATES del Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que 

es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 
dels equips de protecció individual 

 
- ORDE DE 16 DE MAIG de 1994 per la que es modifica el període transitori establit en 

el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per 
a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. 

 
- REIAL DECRET 159/1995, de 3 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 
1407/1992, de 20 de novembre,  pel que es regula les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. 
 
 
 
 



PLÀ DE SEGURETAT D’UNA CANTERA SEGONS L’ORDRE ITC /101/2006, DE 23 DE GENER 

 

 
MEMÒRIA - 272 -

 
- ORDE DE 20 DE FEBRER DE 1997 per la que es modifica l'annex del Reial Decret 

159/1995, de 3 de febrer, que va modificar al seu torn el Reial Decret 1407/1992, de 
20 de novembre, relatiu a les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 

  
 
- REIAL DECRET 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

Salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
 
 
ERGONOMIA 
 
- REIAL DECRET 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporte riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. 

 
- CONVENI 127 DE L'OIT, relatiu al pes màxim de la càrrega que pot ser transportada 

per un treballador 
 
 
PANTALLES 
 
- REIAL DECRET 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

Salut relatives al treball amb equips que inclou pantalles de visualització. 
 
 
 
HIGIENE 
 
 
- CONVENI 42 DE L'OIT, relatiu a la indemnització per malalties professionals (revisat 

en 1934). 
 
- REIAL DECRET 1995/1978, de 12 de maig, pel que s'aprova el quadro de malalties 

professionals en el sistema de la seguretat social. 
 

Junt amb les modificacions posteriors: 
 
- REIAL DECRET 2821/1981, de 27 de novembre, pel que es modifica el paràgraf 

Quart, punt tercer, de l'apartat d) del Reial Decret 1995/1978, de 12 de maig, que va 
aprovar el quadro de malalties professionals en el sistema de la seguretat social. 

 
 
 
- REIAL DECRET 374/2001, de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball 
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- ORDE DE 9 D'ABRIL DE 1986 pel que s'aprova el Reglament per a la Prevenció de 
Riscos i Protecció de la Salut per la presència de clorur de vinil monòmer en l'ambient 
de treball. BOE de 6 de maig de 1986. 

 
 
  
- REIAL DECRET 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 
 

Modificat per: 
 
- REIAL DECRET 1124/2000, de 16 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 

665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

 
- REIAL DECRET 349/2003, de 21 de març, pel que es modifica el Reial Decret 

665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i pel que s'amplia 
el seu àmbit d'aplicació als agents mutágens. 

 
- CONVENI 136 DE L'OIT, relatiu a la protecció contra els riscos d'intoxicació pel 

benzé 
 
 
- CONVENI 162 DE L'OIT, sobre utilització de l'asbest en condicions de seguretat. 
 
- ORDE DE 31 D'OCTUBRE DE 1984 per la que s'aprova el Reglament sobre Treballs 

amb Risc d'Amiant. 
 
- ORDE DE 7 DE GENER DE 1987 per la que s'establixen normes complementàries 

del Reglament sobre Treballs amb Risc d'Amiant. 
 
- RESOLUCIÓ DE 8 DE SETEMBRE DE 1987, de la Direcció General de Treball, 

sobre tramitació de sol·licituds d'homologació de laboratoris especialitzats en la 
determinació de fibres d'amiant. 

 
- ORDE DE 22 DE DESEMBRE DE 1987 per la que s'aprova el Model de Llibre 

Registre de Dades corresponents al Reglament sobre Treball amb Risc d'Amiant. 
 
- RESOLUCIÓ DE 20 DE FEBRER DE 1989 de la Direcció General de Treball, per la 

que es regula la remissió de fitxes de seguiment ambiental i metge per al control 
d'exposició a l'amiant. 

 
- REIAL DECRET 108/1991 d'1 de febrer de 1991 sobre Prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda per l'amiant.  
 
- ORDE DE  26 DE JULIOL DE 1993, per la que es modifiquen els Art. 2., n 3. I 13 de 

la O.M. 31 octubre 1984, per la que s'aprova el Reglament sobre Treballs amb Risc 
d'Amiant, i l'Art. 2. De la O.M. 7 gener 1987, per la que s'establixen normes 
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complementàries de l'esmentat Reglament, traslladant-se a la legislació espanyola la 
Directiva del Consell 91/382/CEE, de 25 juny. 

 
- ORDE DE 7 DE DESEMBRE DEL 2001,  per la que es modifica l'annex I del Reial 

Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s'imposen limitacions a la 
comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos 

 
 
CONTAMINANTS FÍSICS 
 
 
- CONVENI 148 DE L'OIT, sobre la protecció dels treballadors els riscos professionals 

deguts a la contaminació de l'aire, el soroll i les vibracions en el lloc de treball. 
 
- REIAL DECRET 1316/1989, de 27 d'octubre sobre la protecció dels treballadors 

enfront dels riscos derivats de la seva exposició al soroll durant el treball. Inclosa la 
correcció d'errors del 9 de desembre de 1989. 

 
Vibracions 
 
- CONVENI 148 DE L'OIT, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

professionals deguts a la contaminació de l'aire, el soroll i les vibracions en el lloc de 
treball. 

  
 
- REIAL DECRET 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels 

treballadors externs amb risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en 
zona controlada. 

 
- CONVENI 115 DE L'OIT, relatiu a la protecció dels treballadors contra les radiacions 

ionitzants. 
  
 
- REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels  treballadors contra 

els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 
 
- ORDE DE 25 DE MARÇ DE 1998 per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el 

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

 
 
 
LLOCS 
 
- REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
- REIAL DECRET 556/1989, de 19 de maig, pel que s'arbitren  mesures mínimes sobre 

accessibilitat en els edificis 
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ACCIDENTS DE TRÀFIC 
 
- ORDE DE 16 DE DESEMBRE DE 1987 per la que s'estableix models per a notificació 

d'accidents i dicta instruccions per al seu ompliment i tramitació. 
 
 
 
INCENDIS 
 
- REIAL DECRET 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 

d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis 
 
- CORRECCIÓ D'ERRORS del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que 

s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis 
 
- REIAL DECRET 2177/1996, de 4 d'octubre de 1996, pel que s'aprova la Norma 

Bàsica d'Edificació "NBE-CPI/96". 
 
- RESOLUCIÓ D'11 DE JUNY DE 1997 sobre Laboratoris d'assaig:  establix 

procediment per a reconéixer les acreditacions concedides per les entitats 
d'acreditació oficialment reconegudes, als efectes establits en la Norma Bàsica 
d'Edificació NBE-CPI/96, Condicions de Protecció contra Incendis en Edificis. 

 
- ORDE DE 16 D'ABRIL DE 1998 sobre Normes de Procediment i Desenvolupament 

del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis i es revisa l'annex I i els Apèndixs del 
mateix. 

  
- ORDE DE 27 DE JULIOL DE 1999 per la que es determinen les condicions que han 

de reunir els extintors d'incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o de 
mercaderies. 

 
- REIAL DECRET 786/2001, de 6 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat 

contra incendis en els establiments industrials. 
 
- CORRECCIÓ D'ERRATES I ERRORS del Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol, pel 

que s'aprova el Reglament de seguretat contraincendis en els establiments 
industrials. 

 
 
 
SENYALITZACIÓ 
 
- REIAL DECRET 485/1997, de 14 d'abril,  sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
Accidents majors 
 
- REIAL DECRET 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'aproven les mesures de control 

dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies 
perilloses. 

 
 
Emmagatzemament 
 
- REIAL DECRET 379/2001, de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament 

d'emmagatzemament de productes químics i les seues instruccions tècniques 
complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4,  MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7. I ITC MIE APQ1-7 

 
Modificació posterior: 

 
- CORRECCIÓ D'ERRORS DE 19 D'OCTUBRE del Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril 

pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzemament de Productes Químics i les 
seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2,  MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7. 

 
Comercialització 
 
- REIAL DECRET 1406/1989, de 10 de novembre de 1989, pel que S'imposen 

Limitacions a la Comercialització i Ús de Substàncies i Preparats Perillosos. 
 

Modificat per: 
 
- ORDE D'11 DE DESEMBRE DE 1990, per la que es modifica l'annex I del Reial 

Decret 1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la 
comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 31 D'AGOST DE 1992, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la comercialització i ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 30 DE DESEMBRE DE 1993, per la que es modifica l'annex I del Reial 

Decret 1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la 
comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 14 DE MAIG DE 1998, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la comercialització i ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 15 DE JULIOL DE 1998, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la comercialització i ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 
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- ORDE DE 15 DE DESEMBRE DE 1998, per la que es modifica l'annex I del Reial 

Decret 1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la 
comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE D'11 DE FEBRER DEL 2000, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la comercialització i ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 24 DE MARÇ DEL 2000, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la comercialització i ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

  
- ORDE DE 6 DE JULIOL DEL 2000, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la comercialització i ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 25 D'OCTUBRE DEL 2000, per la que es modifica l'annex I del Reial 

Decret 1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la 
comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 7 DE DESEMBRE DEL 2001, per la que es modifica l'annex I del Reial 

Decret 1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la 
comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE DE 25 DE JUNY DEL 2002, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 novembre, pel que s'imposa Limitacions a la comercialització i ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE PRE/2666/2002 DE 25 D'OCTUBRE DEL 2002, per la que es modifica l'annex 

I del Reial Decret 1406/1989, de 10 novembre,  pel que s'imposa Limitacions a la 
comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

                                 
- ORDE PRE/375/2003 DE 24 DE FEBRER DEL 2003, per la que es modifica l'annex I 

del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s'imposen Limitacions a la 
comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
- ORDE PRE/730/2003 DE 25 DE MARÇ DEL 2003, per la que es modifica l'annex I 

del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s'imposen Limitacions a la 
comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 
 
- REIAL DECRET 363/1995, de 10 de març de 1995 pel que es regula la Notificació de 

Substàncies Noves i Classificació, Envasament i Etiquetatge de Substàncies 
Perilloses. (Actualitzat a 31 de març del 2003 incloent els annexos actualitzats). 

  
- ORDE DE 13 DE SETEMBRE DE 1995, pel que es modifica l'annex I, del Reial 

Decret 363/1995, de 10 de març de 1995. Reglament sobre Notificació de 
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Substàncies Noves i Classificació, Envasament i Etiquetatge de Substàncies 
Perilloses. 

 
- ORDE DE 21 DE FEBRER DE 1997, pel que es modifica l'annex I, del Reial Decret 

363/1995, de 10 de març de 1995. Reglament sobre Notificació de Substàncies 
Noves i Classificació, Envasament i Etiquetatge de Substàncies Perilloses. 

 
- REIAL DECRET 700/1998, de 24 d'abril de 1998 pel que es modifica el Reial Decret 

363/1995, de 10 de març de 1995. Reglament sobre Notificació de Substàncies 
Noves i Classificació, Envasament i Etiquetatge de Substàncies Perilloses. 

 
- ORDE DE 30 DE JUNY DE 1998, pel que es modifica parts de l'articulat i parts dels 

annexos I, III, V i VI del Reial Decret 363/1995, de 10 de març de 1995. Reglament 
sobre Notificació de Substàncies Noves i Classificació, Envasament i Etiquetatge de 
Substàncies Perilloses. 

 
- DIRECTIVA 96/54/CE de la Comissió de 30 de juliol de 1996 per la que s'adapta, per 

vintena segona vegada, al progrés tècnic la Directiva 67/548/CEE del Consell relativa 
a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria 
de classificació, embalatge i etiquetatge de les substàncies perilloses (Text pertinent 
als fins de l'EEE) 

 
- ORDE D'11 DE SETEMBRE DE 1998, pel que es modifica  parts dels annexos I i VI 

del Reial Decret 363/1995, de 10 de març de 1995. Reglament sobre Notificació de 
Substàncies Noves i Classificació, Envasament i Etiquetatge de Substàncies 
Perilloses. 

 
- ORDE DE 16 DE JULIOL DE 1999, pel que es modifica  parts dels annexos I i V del 

Reial Decret 363/1995, de 10 de març de 1995. Reglament sobre Notificació de 
Substàncies Noves i Classificació, Envasament i Etiquetatge de Substàncies 
Perilloses. 

 
- ORDE DE 5 D'OCTUBRE DEL 2000 per la que es modifiquen els annexos I, III, IV i 

VI del Reglament sobre notificació de substàncies noves, envasament i etiquetatge 
de substàncies perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995, de 10 de març de 1995. 

 
- ORDE DE 5 D'ABRIL DEL 2001 per la que es modifiquen els annexos I IV V VI i IX 

del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació,  envasament i 
etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995, de 10 de 
març 

 
- REIAL DECRET 507/2001, d'11 de maig, pel que es modifica el Reglament sobre 

notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de 
substàncies perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995,  de 10 de març. 

 
- ORDE PRE/2317/2002, de 16 de setembre, per la que es modifiquen els annexos I, 

II, III, IV, V, VI, vil i VIII del Reglament sobre notificació de substàncies noves i 
classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses,  aprovat pel Reial 
Decret 363/1995, de 10 de març. 
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- REIAL DECRET 99/2003, de 24 de gener, pel que es modifica el Reglament sobre 

notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de 
substàncies perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995, de 10 de març. 

 
- REIAL DECRET 255/2003, de 28 de febrer, pel que s'aprova el Reglament sobre 

classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos. 
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