
P.F.C. Seguiment del compliment d’un Pla de Seguretat i Salut. 27/03/09 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Introducció. 
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Com ja es conegut, el sector de la construcció presenta una sèrie de 

característiques específiques, que no es produeixen als altres sectors, i que 
tenen una important incidència en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Centres de treball temporals, treballs realitzats sobre superfícies que s’estan 
construint, feines itinerants, confluència de moltes empreses al centre de 
treball...etc. Totes aquestes coses, fan que el risc a les obres sigui elevat, i que 
el sector de la construcció estigui considerat com altament perillós. Fins i tot en 
l’àmbit europeu, aquesta activitat està considerada com una d’alt risc, i va ser 
classificada entre una de les tres de major risc. 

Ja a l’any 91, es va elaborar un informe en el que es deia que mes del 
70% dels accidents soferts pels treballadors de la construcció eren deguts a 
errors de projecte. Certament, un dels majors problemes el trobem en la fase 
de la planificació preventiva de les obres, ja que, molts cops, l’avaluació de 
riscos que ha de figurar al Pla de Seguretat i Salut no deixa de ser un munt de 
fotocòpies de normatives, i el responsable de elaborar-lo no coneix les 
circumstàncies de l’entorn de l’obra. 

S’ha de pensar però, que totes les mesures que es posen en pràctica en 
un obra, tant les previstes en fase de projecte com les proposades 
posteriorment, persegueixen sempre un únic objectiu, evitar l’accident de treball 
i les seves conseqüències. Es per això que creiem que es summament 
important per a un tècnic en prevenció d’una empresa, o per a un coordinador 
de seguretat d’una obra, conèixer al màxim les dades referents als accidents i 
les situacions de risc, així com les referents a les conseqüències d’aquests, i no 
nomes conèixer dades relacionades amb mesures de protecció o prevenció. 
Precisament, per tal de que es pugui fer un anàlisis mes complet de les 
necessitats de l’obra, avaluant correctament els riscos, i evitar així que les 
mesures proposades estiguin buides de contingut.  

 
 
1.1.- Orígens de la prevenció de riscos laborals.  
Des dels començaments de la humanitat, el ser humà, ha fet del seu 

instint de supervivència un arma per tal d’evitar possibles danys causats per la 
seva labor diària. Tot i així, aquestes accions eren encara mes atribuïbles a un 
comportament personal de defensa, que a un sistema organitzat. 

Així, els primers escrits relacionats amb la matèria de Seguretat en el 
treball, els trobem a Babilònia, durant el regnat de Hammurabi (1700 aC.) En el 
seu famós Codi Legal, s’incloïen aspectes que tenien relació amb accidents 
ocorreguts, tarifes dels metges, compensacions rebudes pels afectats, així com 
les penes i càstigs que havien de rebre els constructors que no complien amb 
les seves obligacions. 

Les primeres accions però, les trobem a l’antiga civilització Egípcia, quan 
Ramsès II, al segle XIII aC., va crear un Servei Mèdic que cuidava de la salut 
dels operaris que construïen el temple que portava el seu nom. Als treballadors 
se’ls hi exigia banyar-se diàriament, i se’ls sotmetia a exàmens mèdics 
regularment. Als que se’ls hi detectava alguna malaltia se’ls aïllava de la resta. 

Aquesta tendència, va continuar a l’antiga Grècia amb Hipócrates i 
Galeno. El primer, al 400 aC., recomanava als miners banys higiènics de forma 
regular per tal d’evitar la saturació del plom. Galeno, allà al 200 aC., coneixia ja 
les malalties mes freqüents entre aquests. 
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Els Romans, per la seva part, també van estar conscienciats amb 
assumptes referits a la seguretat i salut. Així ens ho demostra el fet de que 
Plinio, als anys 40, va descriure un nombre de malalties laborals conegudes 
com “malalties dels esclaus”, i aconsellava a tots els que treballaven en 
ambients polsosos la utilització d’una primitiva mascareta, per tal d’evitar-ne la 
inhalació. 

 
No va ser fins a l’Edat Mitjana però, quan, coincidint amb el sorgiment 

dels primers gremis, es va fixar l’obligació per part del mestre artesà d’ensenyar 
als seus aprenents a treballar de forma segura.  

En una època posterior, al segle XVIII, Bernardino Ramazzini escriuria el 
seu “Tractat sobre les malalties dels treballadors” establint un paral·lelisme 
entre les malalties sofertes i l’ocupació dels afectats. En aquest mateix segle, 
durant el regnat de Carlos III, es publica a Espanya “el Edicto”, on hi podem 
observar la importància donada a la investigació d’accidents, deguda al 
excessiu nombre i gravetat dels accidents soferts pels treballadors dedicats a la 
construcció durant la època. 

No serà fins ben entrada la Revolució Industrial, que farà aparició la 
seguretat tal i com l’entenem avui dia, doncs serà amb la transformació 
productiva, social i econòmica soferta als països, quan la seguretat i salut 
comenci a agafar personalitat pròpia. 

 
 
1.2.- Evolució de la prevenció en la societat moderna.  
La seguretat i salut laboral ha sofert canvis molt significatius durant les 

ultimes dos dècades. Les raons d’aquests canvis es poden retribuir 
principalment a la utilització de noves tecnologies de producció, a la proliferació 
de les legislacions i de la reglamentació en aquesta matèria, a la 
professionalització de la seguretat i la salut, a la comprensió per part dels alts 
directius de la importància d’un entorn segur i, sobretot, a la pressió social. 

Avui dia, la disciplina de la seguretat i salut laboral inclou moltes mes 
àrees d’interès. La seguretat al treball, la higiene laboral, la ergonomia, la 
medicina del treball, la psicosociologia laboral, etc. Així doncs, un exhaustiu 
anàlisis de l’evolució de la prevenció al llarg d’aquestes ultimes dècades, ens 
permetrà comprendre millor les necessitats actuals i futures en aquest àmbit. 

 
 
1.3.- L’avaluació de riscos.  
Actualment, es considera que l’avaluació de riscos es la base per a una 

gestió activa de la seguretat i salut al treball. Es un procés mitjançant el qual 
s’obté la informació necessària per a que l’organització sigui conscient de la 
seva situació actual i estigui en condicions de prendre una decisió apropiada 
sobre la necessitat d’adoptar accions preventives i, en tot cas, sobre el tipus de 
mesures a adoptar. 

L’avaluació de riscos ha de ser un procés dinàmic i s’ha de mantenir al 
dia. Això implica que qualsevol canvi significatiu en un procés de treball, ha de 
conduir a una revisió de l’avaluació, ja que les condicions hauran canviat. A 
mes, s’haurà de revisar periòdicament en funció dels nivells de risc existents. 
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1.4.- En que consisteix un Pla de Seguretat i Salut (PSS).  
Un PSS és el document que en construcció conté l’avaluació de riscos i 

la planificació de l’activitat preventiva, i és essencial per a la gestió i l’aplicació 
del ESS. El PSS analitza, estudia, desenvolupa i complementa les previsions 
contingudes en el ESS, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En 
aquest pla s’han d’incloure les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposa amb la corresponent justificació tècnica, que no 
poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos al ESS. 

El PSS ha d’estar de forma permanent a l’obra, a la disposició de tots els 
que intervenen en l’execució d’aquesta, com també a la de tots aquells òrgans 
amb responsabilitats en matèria de seguretat i dels representants dels 
treballadors. 

 
  

1.5.- L’accident de treball.  
L’accident de treball, es motiu d’un ampli i continuo esforç, tan a nivell 

d’estudi, com de prevenció. Tot i així, les diverses institucions i l’extensa 
legislació no aconsegueixen fer-lo desaparèixer. Ja no son tan sols les 
consideracions sobre la integritat física de les persones l’únic argument 
d’aquestes per a eradicar-lo, si no també els costos que l’accidentalitat suposa, 
l’absentisme que provoca o, en definitiva, la reducció de l’eficàcia laboral. 
 Molts tècnics, estableixen la definició d’accident laboral com una lesió 
corporal que el treballador sofreix per conseqüència del treball que no efectuï 
per conta pròpia. Mes endavant però, veurem com moltes d’aquestes 
definicions son inexactes o incompletes, ja que existeixen diversos tipus 
d’accidents però que tots estan d’una manera o altra relacionats entre si. 
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2.- Anàlisi del projecte. 
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En el primer punt del projecte, analitzarem el tipus d’edifici sobre el que 

s’ha fet el seguiment del pla de seguretat i les característiques mes 
significatives d’aquest, així com les variacions sobre el projecte inicial i els 
imprevistos de tipus constructiu als que s’ha hagut de fer front. També 
s’exposarà la planificació inicial de l’obra i es compararà amb la real; a mes es 
comentaran alguns dels aspectes mes importants referents a l’execució 
d’aquesta, intentant fer referència sempre a com incideixen amb la seguretat. 

 
 
2.1.- Tipologia i característiques de l’edifici. 
2.1.1.- Dades del projecte: 
 Nom: Edifici d’oficines i aparcaments. 
 Localització: Avinguda Diagonal 648 bis (Barcelona). 
 Promotor: DIAGONAL 648 s.l. 
 Pressupost d’execució material: 2.690.148,01 €. 
 Pressupost d’execució material en seguretat: 14.036,98 €. 
 Temps d’execució: 24 mesos. 
 Nombre de treballadors estimat: 12 treballadors. 
 
2.1.2.- Tipologia de l’edifici: L’obra sobre la que hem fet el seguiment del 

compliment del pla de seguretat és, com ja s’ha comentat, un edifici d’oficines i 
aparcaments situat a l’avinguda Diagonal de Barcelona. El solar sobre el que 
es construirà és de forma rectangular de 16,10 x 35,05 m i el terreny sobre el 
que s’edifica presenta poca cohesió i un alt nivell freàtic. L’edifici tindrà 9 
plantes pis, a mes a mes de 5 plantes soterrades, sustentades per murs 
pantalla en tot el seu perímetre i per una llosa de cimentació a la part inferior. 
L’estructura que el suporta és de formigó armat, realitzada “in situ”, a excepció 
dels armats, la gran majoria dels quals s’han muntat a taller, i que està formada 
per pilars rodons i rectangulars i forjats reticulars. Les escales es configuraran 
sobre lloses inclinades, armades i formigonades “in situ”. 

 
2.1.3.- Climatologia de la zona: La climatologia és la pròpia de la 

província de Barcelona. El clima de Barcelona és el clima mediterrani, amb 
absència de temperatures extremes, amb hiverns freds però sense 
temperatures radicals i estius càlids. En quan a les pluges, són abundants als 
hiverns i pràcticament nul·les a l’estiu.  

Barcelona, com hem dit, té el típic clima mediterrani per excel·lència, 
durant el hivern, les pluges són freqüents, i les temperatures suaus. És una 
època en que els termòmetres ronden de mitja els 17 o 18 graus centígrads. La 
temperatura durant la primavera puja fins els 23 o 24 graus centígrads durant el 
dia, amb sol y pluges esporàdiques però abundants, mentre que l’estiu és una 
època calorosa amb temperatures que solen rondar els 30 graus de màxima. 
Per la tardor, el clima es torna mes sec, i els termòmetres baixen sense arribar 
a temperatures radicals. Les pluges són freqüents. 

 
2.1.4.- Característiques i variacions del projecte: Com ja s’ha comentat 

en anterioritat, l’edifici es sustenta sobre murs pantalla i una llosa de 
cimentació. El mur pantalla de la cara oest de l’edifici es va haver de desplaçar 
uns centímetres, ja que la cimentació veïna envaïa part del solar. Així doncs, 

http://barcelona.costasur.com/index.html�
http://barcelona.costasur.com/index.html�
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els pilars de les plantes soterrades quedaven desplaçats respecte als de les 
plantes superiors i es va haver de planificar una jàssera de coronació sobre 
aquest mur per evitar l’excentricitat i compensar el descens de les carregues. 

D’altra banda, l’ajuntament va donar a la promotora una llicencia en la 
que hi havia dades errònies en els plànols, i aquesta va decidir parar l’obra fins 
que l’ajuntament no aprovés la nova llicencia ja que pel que sembla l’aprovació 
d’aquesta suposava algunes variacions en l’estructura de l’edifici. 

 
 
2.2.- Planificació i execució.  
El seguiment realitzat en aquest projecte comprèn, com ja s’ha dit, el de 

la fase d’estructura, en la que no estan compreses les fases anteriors, com per 
exemple la fonamentació o excavació, i la fase de tancament paleteria interior. 
Aquestes fases seran executades per l’empresa Forcimsa, la qual disposa per 
a l’obra d’un tècnic propi de prevenció, que supervisa periòdicament les 
mesures de seguretat i es reuneix amb el coordinador de l’obra, nombrat pel 
propi promotor, a mes a mes de ser l’encarregat de redactar el pla sobre el qual 
s’ha fet el seguiment. 

 
La duració de la fase d’estructura està prevista, en principi, per 8 mesos 

dels 24 que ha de durar la totalitat de l’obra, i està planificada, segons el 
planning facilitat per la pròpia empresa, des del febrer del 2008 fins a setembre 
del mateix any. 

Tot i això, en aquest planning, que s’inclou en els fulls adjunts, no es 
contemplen aspectes com l’execució de la jàssera de coronació o altres 
imprevistos sorgits durant l’obra, com els problemes amb la llicencia , o les tres 
setmanes que, durant el mes d’agost, es van paralitzar els treballs a l’obra a 
causa de les vacances d’estiu de la pròpia empresa. Es per això que aquesta 
s’ha vist obligada a tornar a planificar l’execució de l’obra considerant tots 
aquests aspectes.  

Així doncs, en el primer full podem observar la planificació inicial que va 
realitzar l’empresa, datada del 10/01/08 i en el segon, la planificació que va 
realitzar mesos desprès, contemplats tots aquests imprevistos que van demorar 
l’execució de l’obra. 

 
Acabada la fase d’estructures, la promotora de l’obra va decidir aturar-la 

degut als problemes financers que afecten, no nomes a l’empresa o al sector, 
sinó al país sencer. La pausa però, va ser curta, i a principis d’any, passades 
les festes nadalenques, van arrancar de nou els treballs. Així, desprès de 
gairebé un mes d’aturada, es va iniciar la construcció de les parets divisòries o 
mitjaneres a càrrec de la mateixa empresa que havia realitzat la fase 
d’estructures, Forcimsa. Tot i això, degut a la política de l’empresa, es van 
reemplaçar tan el cap d’obra com el gruista, així com alguns oficials. 

La duració d’aquesta fase estava prevista, en principi, per un mes i mig 
aproximadament, però l’empresa no va facilitar cap planing on es pogués 
observar l’evolució dels treballs. Tot i així, per exigències de la direcció de 
l’obra, els treballs s’han allargat fins a durar gairebé dos mesos, iniciant-se el 
12 de gener i finalitzant el 6 de març del 2009. 
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3.- Anàlisi del Pla de Seguretat i 
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P.F.C. Seguiment del compliment d’un Pla de Seguretat i Salut. 27/03/09 
 

11 

 
 L’objectiu principal d’aquest punt és, com diu el seu propi títol, fer un 
anàlisis el mes exhaustiu que ens sigui possible del pla de seguretat i salut que 
ens ha set lliurat i del qual em de fer un seguiment del seu compliment en obra, 
sense entrar en valorar-lo ni criticar-lo, ja que aquests són aspectes en els que 
entrarem mes detalladament en d’altres apartats del projecte. S’intentarà també 
analitzar breument els punts mes importants de l’Estudi de Seguretat i Salut al 
que s’adequa, així com també explicar l’estructura a la que estan lligats els 
ESS i PSS en construcció. Farem referència als aspectes legals, normatives i 
lleis sobre les que es sustenten tots dos i analitzarem breument aspectes 
referents a l’execució, com son la maquinaria, els medis auxiliars...etc. 
 
  

3.1.- Estudis i Plans de Seguretat i Salut. 
3.1.1.- Planificació de la prevenció: Una de les regles d’or de la 

prevenció de riscos laborals és la que fa referència a la planificació de la 
seguretat i salut en fase de projecte, i ressalta la importància del disseny del 
lloc de treball com a arma per a la reducció dels riscos als que es veuen 
exposats els treballadors.  

En construcció, el lloc de treball és l’obra que s’està executant i tots i 
cadascun dels seus espais. Així doncs, és de vital importància la previsió de 
totes les zones de treball, emmagatzematge...etc. així com preveure les 
tasques que s’hi realitzaran en cadascuna d’elles i les condicions ideals en les 
que s’han d’executar. 

És precisament per a desenvolupar aquesta funció de previsió en el 
disseny del lloc de treball que s’elaboren els estudis de seguretat i salut i el 
plans de seguretat i salut.  

 
3.1.2.- Estructura dels ESS i PSS: Com s’aprecia a l’esquema de la 

pàgina següent, quan s’executa una obra, el promotor, és una figura que 
adquireix una certa rellevància en matèria de seguretat, ja que és ell 
l’encarregat de designar al coordinador de seguretat i salut. El coordinador, per 
la seva banda, és el que elabora l’estudi de seguretat i salut.  

Així, tan el contractista com tots els subcontractats, que també són 
contractats indirecta o directament pel promotor, s’adequaran a aquest estudi, i 
estaran en tot cas, autoritzats a modificar-lo sempre i quan aportin millores, en 
forma d’esmenes o a través d’un pla addicional. 

 
3.1.3.- Contingut dels ESS i PSS: Els estudis i plans de seguretat d’una 

obra són, com hem comentat, el pilar sobre el que es sustentaran les mesures 
de prevenció i protecció que aplicarem, així com el disseny de les diferents 
zones de treball. És per això que és important que el seu contingut sigui el mes 
clar i ben estructurat possible, intentant que sigui comprensible per a tothom, ja 
que això facilitarà desprès la seva posta en obra. 

Els estudis, contindran informació bàsica i general referent a la seguretat 
de l’obra, així com també tota la informació necessària per a que els 
subcontractats puguin realitzar les seves tasques de forma segura i en 
condicions higièniques i ergonòmiques adequades. A mes a mes, aniran 
acompanyats del suport gràfic necessari i de referències a les normatives que 
puguin ser d’interès. Tot això es complementarà amb un pressupost el mes 
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detallat i exhaustiu possible, que haurà de ser aprovat pel promotor o 
contractista i posat en practica de forma rigorosa, sense reduccions i en tot cas 
amb ampliacions si es considerés necessari. 
 Els plans, per la seva banda, s’hauran d’adequar al que s’exposa a 
l’estudi, i en cap cas aportaran reduccions en mesures preventives o de 
protecció i molt menys en el pressupost, sinó que el que faran es aportar 
mesures que suposin un augment en la seguretat de l’obra, o una millora de les 
condicions de treball. El pressupost mai no serà inferior al proposat en l’estudi i 
haurà de ser aprovat per la direcció de l’obra. Generalment, els plans son 
elaborats pels subcontractats o pels contractistes, de manera que no són tan 
genèrics com els estudis i parlen de mesures molt mes concretes i referents a 
les tasques que han de realitzar els industrials als que fan referència. 
 En tot cas, tan els estudis com els plans, hauran de ser redactats i 
aprovats per tècnics competents i titulats en matèria de seguretat i salut, i no 
per qualsevol tècnic o industrial sense la titulació adequada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

3.2.- Normatives i Lleis sobre les que es sustenten. 
 3.2.1.- Organismes competents en prevenció de riscos: Tan els estudis 
com els plans de seguretat i salut als que fem referència, s’engloben dintre d’un 
marc legal legislat i regulat per normes i lleis promulgades pels òrgans de 
govern. Moltes d’aquestes lleis i normes són d’obligat compliment, i és per això 
que l’Estat i la Generalitat disposa d’organismes, la funció dels quals, és vetllar 
per la correcta interpretació i compliment d’aquestes, a mes a mes d’imposar 

PROMOTOR COORDINADOR S.S. 
 

CONTRAT. 1 CONTRAT. 2 CONTRAT. 3 

PSS 1 PSS 2 PSS 3 

E.S.S. 
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sancions en cas d’incompliments que suposin riscos greus per a la salut dels 
treballadors. 
 Així doncs, segons la Llei General de la Seguretat Social, al Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials li correspon regular les condicions y requisits que a 
efectes preventius s’han de complir als centres de treball en quant a la higiene i 
seguretat. Aquest ministeri disposa de diversos òrgans i organismes que li 
faciliten la labor a l’hora de complir aquests objectius, com per exemple: 

· La Direcció General de Treball i Migracions, que s’encarrega de 
la preparació i elaboració de projectes normatius, procediments 
sancionadors...etc. 

· L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball, que té com a 
funcions principals les d’assessorament tècnic en matèria legal, la 
promoció d’activitats de formació i el recolzament tècnic en funcions de 
vigilància i control. 

· La Inspecció de Treball i Seguretat Social, a la qual li 
corresponen les funcions de vigilància i control de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals. 

· La Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball, que és un 
òrgan col·legiat assessor per a formular polítiques de prevenció i de 
participació en matèria de seguretat i salut al treball. 

 
3.2.2.- Lleis i normes en prevenció: És difícil donar una definició concreta 

a la paraula llei, ja que en podríem fer moltes i diverses interpretacions, però 
per resumir-ho de forma entenedora podríem dir que és tota norma jurídica 
escrita, emanada del Poder Legislatiu i publicada al B.O.E. amb la paraula llei.  

Existeixen molts tipus diferents de lleis entre les quals hi han les 
orgàniques, les ordinàries, els decrets, els reglaments...etc. però totes tenen 
una cosa en comú, són d’obligat compliment, i el seu incompliment pot derivar 
en responsabilitats i sancions que dependran de la gravetat del delicte. Es per 
això que l’estat disposa de tres poders, el legislatiu, l’executiu i el judicial, 
cadascun dels quals responsable d’un dels punts de la triple acció, normativa, 
controladora, sancionadora, que vetlla pel compliment de les lleis establertes 
en matèria de seguretat laboral. 

 
3.2.3.- Llei de prevenció de riscos laborals: En el marc legal actual, 

existeixen moltes normatives i lleis, moltes d’elles parcialment derogades o 
modificades per d’altres mes modernes, que intenten regular tots i cadascun 
dels aspectes mes importants referents a la seguretat i salut dels treballadors. 
Tot i així, la mare de totes elles es la llei de prevenció de riscos laborals, la llei 
31/1995, del 8 de novembre (BOE 11.11.95), modificada per la llei 50/1998, del 
30 de desembre (BOE 31.12.98), la llei 39/1999, del 5 de novembre (BOE 
21.12.98) i el Real Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost (BOE 8.8.00). 

L’elaboració d’aquesta llei ve obligada per l’article 40.2 de la Constitució 
Espanyola, que ordena als poders públics vetllar per la Seguretat i Higiene al 
Treball. Com a elements destacables d’aquesta llei podem anomenar: 

· El foment de la cultura de la Prevenció mitjançant la seva 
promoció en tots els nivells educatius. 
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· La nova perspectiva de la planificació de la prevenció des de la 
fase de projecte, mitjançant: 

a) Avaluació de riscos. 
b) Ordenació de les mesures preventives. 
c) Control de l’efectivitat d’aquestes. 

 
Juntament amb la formació dels treballadors entorn als riscos existents i 

la forma de prevenir-los i evitar-los, així com l’eliminació d’aquestos al seu 
origen. 

 
 
3.3.- Anàlisi de l’execució de la fase d’estructura. 
3.3.1.- Treballs que s’han de realitzar: Com ja s’ha comentat en 

anterioritat, l’estructura de l’edifici sobre el que estem realitzant el seguiment és 
a base de formigó armat, sustentada per pilars i forjats reticulars. Tota 
l’estructura es realitzarà “in situ”, a excepció d’alguns armats com els dels pilars 
i els murs, es a dir, no hi hauran elements prefabricats, de manera que la 
majoria de treballs es duran a terme a l’obra. 

Així doncs, podrem distingir 4 tipus d’operacions diferents en cada fase 
de muntatge de l’estructura i cadascuna d’elles aportarà riscos diferenciats. Hi 
hauran 2 fases de muntatge per planta, fase de pilars i fase de forjat, així que 
tindrem en cada planta 8 tipus de treballs a distingir: 

 1.- Armat de pilars. 
 2.- Encofrat de pilars. 
 3.- Formigonat de pilars. 
 4.- Desencofrat de pilars 
 5.- Encofrat de forjat. 
 6.- Armat de forjat. 
 7.- Formigonat de forjat. 
 8.- Desencofrat de forjat. 
 
3.3.2.- Procés constructiu i riscos mes importants que provoca: Com ja 

hem dit, cada tasca realitzada provoca uns riscos concrets. Molts d’ells es 
repeteixen, ja que si es treballa en altura i no es protegeixen les zones 
susceptibles de provocar caigudes, els riscos seran els mateixos quan es 
construeixin els pilars que quan s’executi el forjat. Tot i això, cada feina provoca 
riscos diferents, que analitzarem juntament amb el procés constructiu. 

 
La primera tasca a realitzar és la d’armar els pilars. Els armats de pilars 

vindran muntats des de taller, es a dir, no hi hauran treballs de ferreria. Durant 
els treballs de col·locació dels armats dels pilars podrem observar diversos 
riscos, com caigudes al mateix i a diferent nivell, caigudes d’objectes i 
materials, cops contra objectes, atrapaments, aplastaments, projeccions de 
partícules, contactes elèctrics, sobreesforços...etc. 

Desprès d’armar els pilars, es procedirà a encofrar-los i anivellar-los. 
L’encofrat serà de tipus metàl·lic en pilars quadrats i rectangulars, i de tubs de 
fibra en els rodons. Els riscos mes típics en aquest tipus de feina són, a part 
d’alguns dels anteriorment mencionats, com els de caigudes o cops, i que 
estaran presents en casi totes les tasques, el trauma sonor, les ferides amb 
objectes punxants, les lesions a les mans i peus...etc. 
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Un cop els pilars estiguin anivellats, encofrats i armats ja es podran 
formigonar. El formigonat es durà a terme mitjançant formigó procedent de la 
central i impulsat fins a la planta de treball amb bomba. En un procés de 
formigonat ens trobarem amb que el treballador es pot veure exposat a riscos 
molt similars als anteriorment citats, a part, es clar, de les afeccions a la pell 
que li pot provocar el contacte amb el formigó o dels que pot provocar la 
circulació del camió formigonera per les zones de treball o circulació de l’obra. 

Quan hagi passat el temps d’assecatge del formigó dels pilars es 
procedirà a desencofrar-los i, si és segur, es començaran els treballs d’encofrat 
del forjat de la planta superior. L’encofrat d’aquesta es realitzarà mitjançant 
taulons de fusta que presentaran les condicions adequades per a suportar les 
càrregues a les que es veuran sotmesos sense que hi hagin deformitats 
importants. Aquests taulons es tallaran a mida en una zona degudament 
habilitada dins la pròpia obra, i descansaran sobre sopandes, portasopandes i 
puntals metàl·lics. Els riscos que es presenten durant la realització d’aquesta 
tasca són similars als de l’encofrat de pilars, si be cal posar especial atenció als 
provocats per la serra circular, com per exemple els talls a les mans, 
rascades...etc. 

Acabats els treballs d’encofrat del forjat es començaran a repartir els 
cassetons i a col·locar els armats. Els armats vindran tallats des de taller 
segons el projecte, però els operaris hauran de muntar-los i unir-los sobre el 
forjat. Un cop s’acabin les tasques d’armat i col·locació dels cassetons es 
procedirà a formigonar el forjat, amb el mateix sistema que s’han formigonat els 
pilars i desprès del temps d’assecat es retirarà l’encofrat i part dels puntals. 
Quan el formigó s’hagi curat retirarem la resta, ja que el forjat ja presentarà 
l’estabilitat adequada. Durant la realització d’aquests treballs els operaris 
estaran exposats a riscos similars als anteriorment citats. 

 
3.3.3.- Mitjans auxiliars: Durant el procés constructiu anteriorment 

descrit, els operaris es veuran obligats a utilitzar una sèrie d’instrumental, d’ús, 
en molts casos, de caràcter col·lectiu. Aquest instrumental són els anomenats 
mitjans auxiliars, i la seva utilització entranya riscos i, per tant, s’hauran 
d’adoptar unes mesures de seguretat per tal d’evitar accidents i lesions que 
afectin la salut del treballador. 

Un d’aquests mitjans auxiliars son les plataformes metàl·liques. En l’obra 
es poden observar dos tipus de plataformes: les bastides tubulars, utilitzades 
generalment en el procés de formigonat, i les plataformes mòbils, utilitzades per 
encofrar i formigonar els pilars. Aquestes plataformes s’hauran de dotar de 
baranes en tot el seu perímetre amb llistons superior, entremig i inferior i 
d’escales d’accés. 

Un altre mitjà auxiliar molt utilitzat són les escales de mà. Aquestes 
escales poden ser de diferents tipus i materials. Existeixen les d’un sol tram, les 
de mes d’un tram, les de tisora, les metàl·liques, les de fusta...etc. i cadascuna 
d’elles te les seves pròpies normes d’ús que veurem detalladament mes 
endavant. En tot cas, i independentment dels materials de que estiguin fetes, 
tindran una sèrie de mesures comunes per a la seva correcta utilització: hauran 
d’estar dotades de bases de goma per evitar que puguin patinar i, si es troben 
recolzades ho hauran de fer amb una inclinació d’un quart de l’altura en la seva 
base i hauran de sobresortir com a mínim un metre per sobre del lloc on es 
desembarqui. 
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3.3.4.- Maquinaria: A mes a mes de les eines convencionals i dels medis 
auxiliars, mol sovint els operaris es veuen obligats a recorre a la utilització de 
maquinaria per a poder realitzar les feines de forma mes eficient. L’ús 
d’aquestes maquines, a mes de facilitar la labor, aporta nous riscos que poden 
afectar la seguretat tan dels seus usuaris, com la dels que estiguin dins del seu 
radi d’acció. 

Algunes d’aquestes maquines, com el camió formigonera, procedeixen 
de l’exterior i són manipulades per personal aliè a l’obra, d’altres, com la grua 
torre, estan dirigides per personal específicament qualificat per a la seva 
manipulació, i moltes d’elles, com vibradors, serres de disc o compressors, son 
usades per oficials o peons a mode d’eina. En qualsevol dels casos, s’hauran 
de preveure unes mesures de prevenció i protecció específiques per a 
cadascuna d’elles per tal de combatre els riscos que puguin provocar, a mes a 
mes de formar i informar adequadament sobre el seu ús al personal que es 
pugui veure afectat. 
 
 

3.4.- Anàlisi de l’execució de la fase de paleteria interior. 
 3.4.1.- Treballs que s’han de realitzar: La fase de paleteria interior es una 
fase que, a priori, hauria d’englobar l’execució de totes les divisions interiors, 
així com segons la tipologia, la construcció de la fase de tancament de façana. 
En el nostre cas però, aquesta fase, nomes implicarà l’execució de les parets 
mitjaneres de l’obra, ja que la façana es realitzarà amb mur cortina, i les 
divisòries es faran amb envans secs, es a dir, parets de cartró guix. 
 Així doncs, podem dir que els treballs realitzats en aquesta fase son 
reduïts i nomes seran de 2 tipus diferents, construcció de paret de totxo i 
col·locació de bastiments en les obertures. Cadascun d’ells aportarà els seus 
propis riscos, però seran dos operacions que aniran lligades l’una amb l’altra. 
 
 3.4.2.- Procés constructiu i riscos mes importants que provoca: Com s’ha 
comentat, en aquesta fase es realitzaran poques operacions diferents, i els 
treballs es convertiran en feines mes monòtones que en les anteriors fases. 
Així doncs, a part dels riscos que provoquen les feines pròpiament dites, 
haurem d’estar atents als riscos que puguin derivar d’una falta d’atenció en la 
realització dels treballs, deguda a que, com hem dit, les tasques esdevindran 
mecàniques i repetitives. 
 
 La primera tasca que es realitzarà, es la de la construcció de la paret. 
Per a fer-ho, primer es realitzarà un replanteig de la planta, marcant les zones 
en que s’haurà de pujar la paret, i el gruix que aquesta haurà de tenir. Un cop 
marcades aquestes zones, es començaran a col·locar els totxos, prèvia 
col·locació dels regles desprès d’haver cercat els ploms, tenint en compte les 
obertures que aquesta haurà de tenir. Aquestes operacions, presentaran riscos 
diferents depenent de la zona on es realitzin les tasques. Es a dir, si la paret 
que s’està construint esta propera a un forat en planta o a la línia de façana, 
apareixeran riscos com el de caiguda de persones a diferent nivell, caiguda 
d’objectes, etc. Mentre que sinó hi està pròxima, aquestos riscos no 
apareixeran, o si mes no, el grau de risc disminuirà. 
 Tot i això, podem dir que, durant el procés, apareixeran riscos de forma 
mes habitual, que aniran implícits a les tasques realitzades, com poden ser el 
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risc de caiguda al mateix nivell, el risc de caiguda d’objectes i materials, cops 
contra objectes o amb eines manuals, sobreesforços...etc. 
 Quan a la paret que estiguem construint hi apareix una obertura, es 
deixarà el forat sense construir, pujant la paret en tot el seu perímetre, fins que 
aquesta tingui l’altura suficient per a que la col·locació del bastiment no suposi 
un risc de que aquest es descolli i caigui. Durant la col·locació del bastiment 
s’haurà de disposar d’un nombre d’operaris i dels mitjans adequats per a poder 
elevar-lo, manipular-lo i collar-lo sense que hi facin aparició riscos importants 
derivats de la tasca, com poden ser cops amb el bastiment per desplom 
d’aquest, caiguda de persones, etc. Un cop presentat el bastiment, es 
subjectarà amb mitjans que en garanteixin l’estabilitat i es collarà a mesura que 
la paret es construeixi, retirant els mitjans de subjecció quan sigui segur. 
 
 3.4.3.- Mitjans auxiliars: Com s’ha comentat en l’anterior fase, per tal de 
que el desenvolupament de les tasques sigui l’adequat, sovint, els operaris han 
d’utilitzar els anomenats mitjans auxiliars, que facilitaran algunes tasques, però 
que alhora provocaran alguns riscos que haurem de pal·liar per tal que l’ús 
d’aquests sigui l’adequat. 
 Durant aquesta fase, el mitjà auxiliar mes característic, es a dir utilitzat 
amb mes freqüència, son les anomenades bastides, o plataformes, sobre 
cavallets. Com veurem mes endavant, existeixen una sèrie de prescripcions i 
normes, que seran d’obligat compliment, referents a aquests tipus de bastides. 
A mes a mes, també s’utilitzaran d’altres mitjans auxiliars, com poden ser 
escales de mà, plataformes de descàrrega, carros “chinos”, etc. 
 
 3.4.4.- Maquinària: Igualment com s’ha vist en la fase d’estructures, els 
operaris sovint utilitzen màquines per al desenvolupament normal de les 
tasques. En aquesta fase, s’haurà de tenir també en consideració l’ús 
d’aquestes maquinàries, tals com la grua torre, les serres, els compressors, etc. 
 Així doncs, cadascuna de les màquines que s’hagin d’utilitzar en el 
procés, disposarà d’unes instruccions d’ús, així com d’una fitxa amb la 
identificació de tots els riscos que provoca i de les mesures per tal d’evitar-los, 
que hauran de conèixer i tenir en compte en tot moment els usuaris d’aquestes 
i els que es puguin veure afectats pel seu radi d’acció. 
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 Entrem ara en el primer apartat del projecte en que hem hagut de 
realitzar un treball de camp important. Com explicarem a continuació, hem 
intentat fer un seguiment exhaustiu dels punts del pla que afecten a l’execució 
de l’estructura, visitant periòdicament l’obra i desglossant tots i cadascun dels 
punts d’importància d’aquest referents a la seguretat. A mes a mes d’analitzar 
els aspectes que s’han complert i els que s’han incomplert del pla, explicarem 
breument la metodologia utilitzada per a fer-ho i farem algunes valoracions 
personals. 
 
 

4.1.- Metodologia i objectius de seguiment. 
 4.1.1.- Objectius del seguiment: Havent analitzat breument els punts mes 
importants que ha de complir un pla de seguretat, ens queda saber si a l’hora 
de posar-lo en practica aquests objectius s’assoleixen o no, i de quina forma 
s’aconsegueixen. Així doncs, podem dir que l’objectiu principal del seguiment 
en obra realitzat és saber si el pla queda nomes en paper mullat, o si realment 
es compleix al peu de la lletra. 
 Observar també algunes de les dificultats a l’hora de complir el que s’ha 
establert en el pla, és una part important del seguiment en obra d’aquest, ja 
que, molts cops, s’omplen folis i folis amb normes que desprès no s’adeqüen a 
la realitat al carrer o que, degut a una mala planificació de l’espai o del temps 
és pràcticament impossible dur-los a terme. 
 
 4.1.2.- Metodologia utilitzada en el seguiment: El seguiment del 
compliment d’un pla és una activitat que, com ja s’ha dit, requereix una part 
important de treball de camp. Una bona metodologia per a realitzar-lo és tan 
important com les visites periòdiques a l’obra, i en aquest apartat, analitzarem 
breument la que s’ha utilitzat per realitzar el nostre seguiment. 
 De la mateixa forma que la metodologia a l’hora de fer el seguiment és 
de vital importància, també ho és la capacitat de comunicació amb els operaris 
encarregats de l’execució dels treballs, que són, al cap i a la fi, els que es 
veuen directament afectats pel compliment o incompliment de les mesures 
proposades al pla. Existeix una certa desconfiança per part d’aquests amb les 
persones relacionades amb matèria de seguretat a l’hora de compartir 
informació, i és important mantenir una bona relació amb ells, ja que son els 
que coneixen de primera mà les deficiències de l’obra. 
  

Per a dur a terme aquest seguiment, hem hagut de visitar l’obra un cop 
per setmana, mentre aquesta ha estat en funcionament. Les visites d’obra, 
normalment les realitzàvem en divendres, que és quan es reuneixen la direcció 
facultativa, el coordinador, el tècnic en prevenció de l’empresa que realitza 
l’execució i el seu encarregat de producció. Esporàdicament s’ha visitat també 
algun dimarts, ja que era l’altre dia en que ens podíem reunir amb el tècnic en 
prevenció i compartir d’informació, perquè els divendres, la major part de la 
jornada la dedicaven a comentar aspectes tècnics de l’execució amb 
l’arquitecte i l’arquitecte tècnic. 

Així doncs, el divendres era un dia ideal per intentar compartir informació 
amb els operaris, tasca no gens fàcil, i per realitzar comprovacions, i el dimarts 
per parlar amb el tècnic en prevenció, que realitzava 2 o 3 visites setmanals a 
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l’obra i és el que organitzava la seguretat, mentre que el coordinador, que tan 
sols visitava l’obra un cop per setmana, és el que supervisava totes les 
mesures dutes a terme pel tècnic en prevenció. 

Totes aquestes coses, es van veure alterades un cop va finalitzar la fase 
d’estructures, i va començar la construcció dels murs de totxo interiors. Per a 
realitzar aquestes tasques, l’empresa va designar un nou tècnic en prevenció i 
es van substituir també al cap d’obra i al gruista, així com també alguns dels 
oficials. Les visites de la direcció facultativa es van fer mes irregulars, i 
generalment eren en dilluns o en dimecres, i el nou tècnic en prevenció visitava 
l’obra poc freqüentment. 

 
Un altra tasca que s’ha presentat no sense dificultats, ha estat la de 

realitzar les comprovacions. Per a fer-ho, hem hagut de desglossar la 
informació del pla punt per punt, i extreure’n la mes rellevant, per tal de 
convertir-la en forma de taules que ens permetessin realitzar les 
comprovacions en obra de forma fàcil i esquemàtica. Un exemple d’aquestes 
taules us el mostrem en el full adjunt.  

Un altra dificultat amb la que ens hem trobat, ha estat a l’hora de 
realitzar aquestes comprovacions a l’obra, ja que moltes d’elles es refereixen a 
treballs concrets, com poden ser formigonar, encofrar...etc. i hem hagut de 
visitar l’obra en moments puntuals en que aquestes feines es duguessin a 
terme. A mes a mes, la informació a la que teníem accés era limitada, ja que 
havíem d’extreure-la sense dificultar les tasques realitzades. 
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4.2.- Aspectes del P.S.S. que s’han complert i incomplert. 
4.2.1.- Memòria informativa: El primer punt a analitzar del pla de 

seguretat i salut, és la memòria informativa. En aquest apartat es tracten 
aspectes genèrics del projecte, com poden ser les seves dades, els objectius 
del pla...etc. que no són d’interès a nivell d’anàlisis. Però també es fa referència 
a d’altres aspectes com els accessos, la circulació de vehicles o personal, els 
serveis, l’assistència mèdica o d’altres que tenen cert interès en lo referent a la 
seguretat i salut a l’obra. Passem doncs al seu anàlisis: 

 
· Accessos i circulació:  
- Els accessos al solar han d’estar senyalitzats amb senyals de STOP 
visibles a les sortides als carrers.  

Segons hem pogut observar no hi ha cap senyal col·locada a 
l’única sortida que té l’obra, i que dona a un carrer força transitat 
com és el lateral de la Diagonal.  

- Les persones hauran de tenir una via d’accés a l’obra diferenciada de 
la de la maquinaria i els vehicles,  

No es compleix ja que nomes existeix, com hem dit, un únic accés 
a aquesta.  

- El tancament de les zones d’actuació s’haurà d’efectuar amb malla 
galvanitzada de 2 m. d’altura, amb puntals cada 3 m.  

El compliment d’aquesta advertència és gairebé total, a excepció 
d’un petit tram molt poc transitat i força aïllat on s’aprofita el ballat 
de l’edifici veí que, d’altra banda, compleix amb els requisits 
proposats al pla. 

 
· Circulació de persones alienes a l’obra:  
- Tots els accessos a l’obra hauran d’estar senyalitzats.  

Com ja s’ha comentat, no es compleix.  
- En cas d’interferir amb les zones de pas de vianants s’habilitaran 
passos de vianants senyalitzats.  

En el nostre cas no serà necessari ja que, tot i envair part de la 
vorera, es pot circular amb aparent normalitat.  

- També es prohibirà a traves de cartells el pas a persones alienes a 
l’obra.  

Els quals hem pogut observar de forma repetida a l’accés a l’obra.  
- Si fos necessari, es tallarà la circulació del carrer momentàniament, per 
al que es disposarà d’una autorització. 

A mes de l’autorització exigida, a l’obra es disposa de les tanques 
i les senyals necessàries per a realitzar aquestes operacions. 

 
· Interferències en serveis afectats:  
- S’han de fer actuacions prèvies a l’execució dels treballs per a evitar 
riscos amb els serveis existents.  

S’ha incomplert de forma parcial, ja que es va procedir a destapar 
la xarxa de clavegueram per evacuar les aigües residuals 
produïdes a l’obra, i aquesta va romandre descoberta durant un 
cert temps, suposant un risc per als treballadors. 
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· Senyalització:  
- La senyalització de l’obra ha d’evolucionar a mesura que aquesta 
evoluciona.  

Cosa que no s’ha observat en el temps en que ha durat el 
seguiment, per no mencionar que és pràcticament inexistent. 

 
· Subministrament elèctric:  
- La instal·lació general es farà mitjançant escomesa, a ser possible amb 
els cables soterrats, fins a un armari que contindrà el quadre general.  

En la que nomes s’hi ha observat la irregularitat de que aquest 
últim no es pot tancar perquè té el pany danyat.  

- Des de l’escomesa sortiran les instal·lacions auxiliars i derivacions que 
es distribuiran en quadres secundaris col·locats en grues, zones de 
treball...etc.  

L’única derivació en la que no s’observen irregularitats es la de la 
grua torre, ja que les altres estan mal executades: no hi ha 
quadres secundaris i els cables que les alimenten estan penjant i 
en alguns casos en mal estat. 

 
· Subministrament d’aigua potable:  
- A ser possible, l’escomesa general, ha de tenir el mateix recorregut que 
l’elèctrica i sempre ha d’anar per sota d’aquesta.  

Cosa impossible d’observar ja que totes dues van soterrades. 
L’única deficiència observable a simple vista és que l’obra tan sols 
compta amb un únic punt de consum d’aigua, que està situat mol 
a prop del quadre general elèctric amb el que tindrem una zona 
molt humida molt propera a on es concentra tot el 
subministrament elèctric de l’obra. 

 
· Abocat d’aigües residuals:  
- S’intentarà abocar les aigües negres directament a la xarxa de 
clavegueram, sense ser necessària la realització de pous.  

Com ja s’ha comentat, així s’ha realitzat, tot i la negligència a 
l’hora de tornar a tapar el clavegueram que va estar durant un 
llarg període de temps destapat. 

 
· Climatologia:  
- A menys de 0ºC s’haurà de parar especial atenció a les zones de pas i 
transit, ja que aquestes poden estar glaçades. 
 No hi ha hagut fortes glaçades durant el temps de seguiment.  
- S’hauran de cancel·lar els treballs amb la grua torre quan hi hagin vents 
superiors als 60 km/h.  

Quan els vents han superat els 60 km/h s’han aturats els treballs. 
 
· Assistència mèdica:  
- En un lloc visible de l’obra s’haurà de col·locar un recorregut als centres 
assistencials mes pròxims, entre els que es senyalaran els 
corresponents a la mútua d’accidents de l’empresa constructora.  
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En cap cas s’ha observat alguna cosa similar durant el nostre 
seguiment, degut, segurament, a l’excés de confiança que genera 
tenir un hospital a escassos metres de l’edifici en construcció. 

 
 

4.2.2.- Instal·lacions d’higiene i salubritat: Desprès d’analitzar els punts 
mes genèrics relacionats amb la seguretat de l’obra, el pla fa menció en el seu 
segon apartat a les instal·lacions d’higiene i salubritat, on s’inclouen aspectes 
relacionats amb els vestuaris, banys, menjadors, farmacioles...etc. fent un 
càlcul previ del nombre de treballadors que concorreran a l’obra 
simultàniament, el qual estima, com ja s’ha comentat, en 12. A mes a mes, ens 
diu que se’ls haurà de dotar d’aigua potable, cosa que ja hem comprovat 
anteriorment. El pla fa aquí una sèrie de previsions d’instal·lacions, les quals 
son pràcticament impossibles de complir, ja sigui perquè l’espai de l’obra es 
limitat, o perquè el solar no te les condicions adequades o perquè s’ha fet una 
mala planificació de l’espai del que es disposa. 

 
· Vestuaris i banys:  
- Els vestuaris han de tenir una superfície de 24 m2 (2 m2 per 
treballador), han d’estar dotats de seients, armaris individuals amb clau 
(un per treballador) i terra, parets i sostres llisos i impermeables.  

Un cop fetes les comprovacions pertinents s’ha pogut observar 
que el terra, les parets i els sostres compleixen les condicions, 
però que els vestuaris no tenen les dimensions adequades ja que 
tenen 12 m2 (2,4 m x 5 m), i estan dotats de seients i penjadors 
de sobra, però els hi manquen els armaris.  

- Els banys han de tenir la mateixa superfície que els vestuaris (2 m2 per 
treballador), han d’estar dotats de tovalloles individuals o assecadors. Hi 
haurà d’haver un lavabo cada 10 treballadors, és a dir, un total de 2, i 
hauran d’estar dotats també de dutxes, una cada 10 operaris, és a dir, 
un total de 2 dutxes, que seran d’aigua freda i calenta.  

A l’obra no s’hi han observat ni dutxes, ni lavabos.  
- Hi haurà un WC cada 25 treballadors, és a dir, un, i les seves 
dimensions seran de 1x1,2x2,3 m. Estarà completament equipat, ben 
ventilat i amb un penjador per cabina.  

Desprès de realitzar les comprovacions podem concloure que 
l’única deficiència observada en aquest aspecte, és la manca del 
penjador dins de la cabina. 

 
· Menjadors:  
- El menjador estarà dotat de bancs, cadires i taules, s’haurà de mantenir 
en perfecte estat de neteja i haurà de disposar dels mitjans adequats per 
a escalfar el menjar i fregar amb aigua calenta. Hi haurà una taula cada 
10 treballadors, és a dir, dos, i un banc cada 5 treballadors, un total de 4. 
La seva superfície mínima serà de 2 m2 per treballador (24 m2 de 
superfície) i tindrà una altura mínima de 2,3m. 

El menjador existent compleix part de les mesures citades, com 
per exemple les taules, l’estat de neteja, o el mitjans per escalfar 
el menjar, ja que disposa de dos microones, a part d’un frigorífic, 
però en canvi, li manca un banc, ja que nomes en té 3, i no hi ha 
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ni aigua calenta ni freda. Si observem les seves dimensions 
veurem que tampoc compleix part de les exigències, ja que la 
seva superfície és de 15 m2 (2,4 m x 6,25 m2), però en canvi els 
2,8 m que té d’altura fan que compleixi de sobra aquest aspecte. 
Com a menció especial, direm que la caseta on hi ha el menjador 
es troba situada a sobre de la dels vestuaris, a causa del poc 
espai del que es disposa, i que s’hi accedeix a través d’una escala 
de mà metàl·lica, la qual no té els peus de goma, ni sobresurt el 
metre per sobre del lloc de desembarcament, tot i que està ben 
fixada per la part superior. 

 
· Farmaciola:  
- A l’obra, s’ha de disposar d’una farmaciola amb els mitjans necessaris 
per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i estarà a càrrec 
d’una persona capacitada i designada per l’empresa.  

Segons s’ha pogut comprovar, la farmaciola conté tots els mitjans 
necessaris i està a càrrec del cap d’obra, el qual posseeix els 
coneixements sobre primers auxilis necessaris. 

 
  

4.2.3.- Planificació preventiva del procés constructiu: En aquest punt del 
pla, es fa referència al procés constructiu de l’obra, fent menció de tots els 
operaris i especialistes que concorreran per aquesta, i anomenant les fases 
crítiques en quan a seguretat que tindrà aquesta. A mes, estableix una divisió 
dels riscos que s’aniran detectant i parla de la metodologia que s’utilitzarà per a 
fer la detecció. L’únic punt analitzable en quan al seguiment es el següent: 
  

· Nombre de treballadors:  
- El nombre màxim de treballadors que concorreran per l’obra al mateix 
temps serà de 16. 

Durant el temps que hem estat observant a l’obra no s’ha 
incomplert aquest apartat. 
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 4.2.4.- Procediments de seguretat: Aquest és l’apartat  mes extens del 
pla, on hi tenen cabuda la major part de les actuacions que s’hauran de dur a 
terme relacionades amb la prevenció i protecció de riscos. En primer lloc, parla 
de les actuacions prèvies al inici dels treballs que s’han de fer, i desprès, 
s’analitza punt per punt l’execució de l’obra, fragmentada en parts del procés 
constructiu (cimentacions, estructura, cobertes, tancaments...etc.), identificant 
els riscos que apareixen en cadascuna d’elles, a mes dels equips de treball i 
medis auxiliars que s’empren en cada fase. Finalment, s’exposen les mesures 
de protecció col·lectives, EPI’s i normes de seguretat que hauran de complir els 
operaris implicats en cada fase. En el nostre cas, realitzarem el seguiment de 
les fases anteriorment citades, desglossant-les una per una per tal d’analitzar el 
màxim d’aspectes de cadascuna d’elles. 
 

· Actuacions prèvies: 
- S’han de subministrar als industrials i subcontractats les fitxes d’equips 
i medis de treball contemplades al pla com a informació prèvia i 
instruccions de treball. 

A l’obra, no hi ha hagut subcontractats mentre han durat les fases 
de seguiment, i les fitxes s’han lliurat al cap d’obra encarregat de 
coordinar l’execució d’aquestes fases. 

- Les escomeses s’han d’haver realitzat abans de iniciar els treballs. 
 Cosa que segons s’ha comprovat s’ha complert. 
- L’obra ha d’estar vallada en tota la seva longitud i nomes oberta pels 
punts d’accés. 
 El tancat nomes té una obertura i és la d’accés a l’obra. 
- No s’envairà d’altres recintes fora del tancat perimetral i es preveurà 
proteccions per a possibles danys a tercers. 

Els danys a tercers s’han minimitzat amb la instal·lació de xarxes i 
s’ha envaït part del solar del costat que s’utilitza per 
emmagatzemar rodons, però esta dins del tancat de l’obra i es 
disposa de permís del propietari per a fer-ho. 

- Qualsevol obertura realitzada per a les connexions d’instal·lacions serà 
senyalitzada. 
 No s’observen obertures d’aquest tipus. 
- S’efectuarà la senyalització a l’exterior, a la via pública i als diferents 
accessos de l’obra. 

A l’exterior observem dos panells de senyals diverses i una senyal 
de sortida de camions, a la que li falta la de perill a la part 
superior, tot això al costat de la porta d’accés, però a la via publica 
no hi ha cap tipus de senyalització. 

- Es col·locaran les senyals de “PROHOBIT L’ACCÉS A PERSONES 
ALIENES A L’OBRA” i de “US OBLIGATORI DE SEGURETAT”. 
 Les quals, com ja s’ha comentat, s’observen a la porta d’entrada. 
- Es col·locarà una senyal de STOP visible a l’interior de l’obra, i si hi 
hagués mala visibilitat un peó senyalitzarà l’operació. 

La senyal de STOP no s’observa en cap lloc, i hi ha materials pel 
mig que dificulten la visibilitat, però els camions entren i surten 
sense l’ajuda de cap peó la majoria dels cops o amb l’ajuda del 
mateix gruista d’altres. 
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- Es col·locaran als dos sentits del carrer senyals visibles de “Perill 
sortida de camions” i “Perill personal d’obra treballant”. 

No s’observa cap senyal d’aquests tipus en cap carrer, que sigui 
visible pels cotxes. 

- S’instal·laran les casetes provisionals pels treballadors: menjador, 
vestuaris...etc. 

S’ha instal·lat un menjador, un vestuari, un WC i una caseta que 
actua com a oficina i magatzem de material i eines. 

  
 

4.2.4.1.- Murs de formigó armat: 
· Proteccions col·lectives:  

 - Plataformes de treball unides al panell d’encofrat. 
Les plataformes utilitzades durant el procés de formigonat del mur 
estan unides als panells. 

 - Protecció diferencial als quadres i equips elèctrics. 
L’única protecció es troba al quadre general, que està equipat 
amb un diferencial, un ICP i un IGA. 

 - Tomes de terra. 
Les derivacions de terra estan executades també al quadre 
general, amb una piqueta clavada al terra. 

 - Carcasses protectores pels elements mecànics en moviment. 
  Els elements en moviment poques vegades es protegeixen. 
 - Dispositius de seguretat de la grua torre. 

Tots els dispositius de seguretat de la grua estan correctament 
instal·lats i en funcionament. 
 

 · Equips de protecció individual: 
 - Casc de seguretat. 
  La major part del temps, els operaris treballen amb el casc. 
 - Calçat de seguretat amb plantilla i puntera d’acer. 
  Tots els operaris disposen de calçat de seguretat. 
 - Calçat de seguretat impermeable a l’aigua i la humitat. 
  Al magatzem, hi ha varis parells de botes impermeables. 
 - Guants de cuir i lona contra riscos mecànics. 
  Els treballadors disposen de guants, però sovint no els utilitzen. 
 - Ulleres contra projeccions. 

Els operaris s’equipen amb les ulleres nomes per a realitzar 
algunes operacions concretes. 

 - Vestit de treball. 
No es posa especial atenció a la vestimenta dels treballadors, i 
aquesta depèn de les preferències personals del treballador. 

- Equip contra caigudes, amb arnès, pel muntatge de bastides i panells 
d’encofrat. 

A l’obra no es disposa del material necessari per a equipar a tot el 
personal que treballa en el mur, així que alguns cops es treballa 
amb certes deficiències en aquest aspecte. 

- Protecció auditiva (amb nivells sonors elevats). 
Rares vegades veiem als treballadors equipats amb proteccions 
auditives, però a l’obra es disposa d’uns quants protectors. 
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- Faixa lumbar. 
Alguns treballadors porten protecció lumbar per a realitzar les 
tasques, però ens comenten que se la porten de casa. 

- Vestit impermeable. 
 Al magatzem es disposa de vestits impermeables. 

 
· Muntatge dels panells d’encofrat: 
- Comprovar l’estabilitat del talussos de projecte, i s’hi s’observa 
qualsevol anomalia en aquests comunicar-ho immediatament. 

Els talussos presentaven un bon grau d’estabilitat durant la 
realització del mur. 

- Es muntaran encofrats a nivell de terra i amb plataforma de treball amb 
les corresponents baranes. 

Els panells d’encofrat es munten sobre la superfície del forjat i 
s’equipen amb una plataforma per al formigonat dotada de 
baranes reglamentaries. 

- L’accés a aquestes es farà mitjançant una escala de mà que 
sobresortirà un metre des de el lloc on desembarcar. 

L’escala utilitzada sobresurt una distància lleugerament inferior al 
metre establert. 

- Sempre que s’hagi de treballar a altura i no es garanteixi la seguretat 
amb proteccions col·lectives s’utilitzarà l’equip contra caigudes. 

Poques vegades s’ha vist com s’utilitza l’equip contra caigudes 
durant la realització d’aquestes tasques. 

- S’apuntalaran be els encofrats per garantir l’estabilitat del conjunt. 
 Els puntals es col·loquen cada metre i mig. 
 
· Col·locació de l’armadura: 
- Les armadures es manipularan pels extrems i mitjançant cordes guia. 
 Les armadures es manipulen pels extrems. 
- S’evitarà lligar l’armadura a les esperes si no esta assegurada 
l’estabilitat d’aquesta. 

Normalment les dues tasques es fan una a continuació de l’altra, 
però alguns cops es comença a lligar l’armat a les esperes sense 
que aquest presenti una estabilitat del tot fiable. 

- Per assegurar l’estabilitat es lligarà l’armadura al panell d’encofrat, 
sempre realitzant la tasca des de una plataforma de treball o bastida. 

Per a realitzar aquesta i altres tasques similars es disposa d’una 
plataforma mòbil sobre rodes. 

- Els mitjans per a alçar la carga no es retiraran fins que no estigui 
assegurada l’estabilitat. 
 Habitualment es verifica l’estabilitat abans de soltar la càrrega. 
- L’armat de la cara vista del mur es lligarà al del darrera i no es 
realitzarà mai l’operació des de la plataforma del propi panell d’encofrat. 

L’operació es realitza des d’una plataforma mòbil independent de 
l’encofrat. 
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Col·locació de separadors i formigonat: 
- S’utilitzarà cinturó de seguretat i equip contra caigudes per a realitzar 
les operacions. 

Mentre duren les operacions de formigonat, no sempre tots els 
treballadors van equipats amb els EPI’s contra caigudes 
recomanats. 
 

Desmuntatge dels encofrats: 
- Prèviament a la retirada dels dos últims diwidags, que han de ser els 
dels extrems, l’encofrat estarà lligat a la grua. 
 Es respecta la norma amb normalitat. 
- Si l’operari s’ha de situar a la part superior del mur s’habilitarà u bon 
accés a aquesta i mesures contra caiguda. 

Els operaris que s’han situat en la part superior del mur hi ha 
accedit des de una plataforma mòbil i han anat sempre equipats 
amb l’equip contra caigudes. 

- Els materials d’encofrat s’apilaran a una zona lluny de la de circulació. 
Els materials d’encofrat s’apilen a l’entrada de l’obra, en una zona 
molt transitada, i es fa de forma poc ordenada. 

 
 
4.2.4.2.- Estructura de formigó armat: 
· Proteccions col·lectives: 
- Barana de protecció a tot perímetre del forjat amb llistó superior, al mig 
i a la part inferior. 

Les baranes són col·locades de forma provisional durant el procés 
d’encofrat i formigonat i de forma definitiva un cop finalitzats 
aquests treballs. Tot i que aquestes compleixen les condicions 
citades ens trobem amb algun punt amb petites obertures que 
poden suposar riscos. 

- Xarxa de seguretat tipus forca. 
Les xarxes són col·locades mentre duren els treballs al forjat i 
retirades un cop es considera que el risc ha desaparegut. 

- Xarxes de seguretat horitzontals en forats de grans dimensions. 
Els forats no estan protegits per cap tipus de xarxa, però en lloc 
d’aquestes ens trobem amb baranes amb els tres llistons 
reglamentaris instal·lades al perímetre del forats. 

- Malla electrosoldada doble en forats. 
La malla electrosoldada doble no s’observa en cap forat, però 
molts d’ells estan protegits per una sola capa de malla o per 
taulons de fusta. 

- Il·luminació de la zona de treball. 
No existeix cap sistema d’iluminació fix a les zones de treball, és 
per això que si els operaris treballen amb condicions d’iluminació 
deficients ells mateixos s’hi instal·len làmpades portàtils. 

- Diferencials als quadres elèctrics. 
Els quadres elèctrics estan protegits amb un diferencial general i 
un altre per cada circuit. 
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· Equips de protecció individual: 
- Casc de seguretat. 

Tots els operaris operen amb casc de seguretat la major part de la 
jornada. 

- Calçat amb sola contra punxades i puntera metàl·lica. 
 Tots els operaris van equipats amb calçat de seguretat. 
- Botes de goma de seguretat. 
 S’observen al magatzem tres parells d’aquest tipus de calçat. 
- Cinturó de seguretat (Tipus C) durant la col·locació de proteccions 
col·lectives o allà on no n’hi hagin. 

Els operaris encarregats de col·locar les proteccions col·lectives 
van equipats amb un equip contra caigudes ancorat en un punt fix. 

- Vestit de treball. 
La roba utilitzada pels operaris de l’obra varia segons el 
treballador o el temps que faci. Alguns treballen amb pantalons 
curts o sense samarreta, a causa de que les temperatures a l’estiu 
son altes. 

- Ulleres contra projeccions. 
Cada treballador disposa d’unes ulleres contra projeccions però, 
segons hem pogut observar, la freqüència d’us depèn de l’operari. 

- Vestit per a temps plujós. 
 Al magatzem de l’obra es disposa de quatre vestits impermeables. 
- Cinturó portaeines. 

Pràcticament la totalitat dels treballadors utilitza el cinturó 
portaeines, ja que cadascú en disposa d’un. 

  
· Normes de prevenció: 

 - Les eines de mà es portaran enganxades al cinturó portaeines. 
Generalment, quan s’acaba una operació, l’operari penja l’eina 
utilitzada al cinturó, però alguns cops s’observen escampades pel 
terra. 

 - S’habilitaran espais determinats per l’apilament de materials. 
L’espai habilitat per emmagatzemar els materials esta mal definit i 
aquests s’apilen de forma desordenada, ocupant en alguns casos 
zones de pas freqüent. 

- En cap cas es permetrà la permanència d’operaris sota el radi d’acció 
de cargues suspeses. 

En la majoria dels casos els operaris s’aparten a una distancia de 
seguretat quan la carga s’eleva, però molts cops és insuficient o 
pràcticament inexistent. 

- Queda prohibit l’ús de serres circulars amb la protecció inutilitzada o 
sense aquesta. 

Una de les dues serres circulars de les que es disposa a l’obra, té 
el sistema de protecció malmès, de forma que aquest es pot 
aixecar anul·lant-ne les funcions. 

 - Tots els aparells elèctrics tindran instal·lada la toma de terra. 
S’observen que alguns aparells vells, com làmpades portàtils o 
discos radials, no en porten, però la majoria la tenen instal·lada. 
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 - S’efectuarà un escombrat periòdic de puntes, filferros i retalls. 
Els residus es llencen de forma periòdica i l’estat de neteja de 
l’obra és acceptable, tot i que en algunes zones es podria millorar. 

- L’accés a la primera planta es farà mitjançant una bastida tubular amb 
escala, protegida per una barana. 

L’accés es va fer amb aquest sistema durant el temps en que no 
havien finalitzat les tasques de construcció de l’escala d’accés 
definitiva. Quan aquesta va ser utilitzable, es va retirar la bastida i 
va quedar com accés definitiu. 

- Es compactarà i s’anivellarà la zona destinada a la carrega, descarrega 
i apilat dels materials. Les zones d’apilament de materials s’acotaran. 

Segons s’ha pogut saber no es van compactar aquestes zones 
perquè el terreny ja estava compactat abans del inici dels treballs. 
De totes formes, com ja s’ha comentat, les zones on 
s’emmagatzemen els materials no estan ben definides. 
 

 · Execució de forjats: 
- Durant l’execució del forjat de la primera planta es disposaran baranes 
ben ancorades al forjat i amb els tres llistons (superior, entremig i 
inferior) en tot el seu perímetre. 

La barana es va instal·lar mitjançant muntants de tipus serjant i 
amb els tres llistons, tot i que en algun punt hi mancava el llistó 
inferior. 

 - Un cop finalitzats els treballs s’instal·laran les baranes definitives. 
Les baranes provisionals es van retirar al mateix temps que 
l’encofrat del forjat i es van utilitzar en les plantes successives. 

- A mesura que es vagi ascendint es substituiran les xarxes i baranes 
provisionals per baranes definitives o xarxes verticals. 

La substitució de xarxes tipus forca i baranes provisionals es 
realitza un cop finalitzats els treballs a la planta, instal·lant-hi 
baranes que seran definitives fins que el risc desaparegui. 

- No s’utilitzaran cordes ni banderoles de senyalització a mode de 
protecció. 
 No s’ha observat en cap cas el mal ús d’aquests materials. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran horitzontalment sobre 
llistons de fusta evitant piles superiors a 1,5 m. 

Generalment, els paquets s’apilen tal i com diuen les indicacions, 
però sovint, i mes quan s’acumulen molts paquets a l’obra, alguns 
es deixen a terra sense els llistons. 

- No es realitzaran treballs sobre sopandes o encofrats amb condicions 
atmosfèriques desfavorables. 

Les condicions no han estat molt desfavorables durant el temps 
que ha durat el seguiment però s’ha pogut observar que els 
treballs no s’aturen en temps plujós. 

- Durant l’encofrat, tots els forats en planta s’hauran de protegir 
mitjançant baranes, entaulat continuo i malla electrosoldada. 

Habitualment, s’opta per les tres mesures que es proposen però 
algun cop, sobretot en forats relativament petits, hi manquen les 
baranes. 
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 - La protecció als forats es mantindrà fins es tanquin definitivament. 
Segons hem pogut observar durant el seguiment, els forats es 
mantenen protegits amb els tres sistemes anteriorment citats la 
major part del temps, tot i així quan s’encofra la planta superior 
s’acostumen a retirar les baranes dels forats de manera que 
nomes queda l’entaulat i la malla com a protecció. 

- L’accés del personal es farà mitjançant escales definitives, provisionals 
o de mà. Les escales de mà tindran tacs antilliscants a la part inferior i 
estaran lligades a la part superior sobresortint un metre del punt on es 
desembarqui. 

El personal accedeix a les plantes mitjançant les escales 
definitives, quan aquestes estan acabades. Mentrestant, ho fan a 
traves d’escales de mà amb els corresponents tacs a la part 
inferior. Algunes d’elles, però, no estan lligades per la part 
superior o no sobresurten el metre que s’exigeix. 

- Un cop desencofrat s’apilaran tots els materials amb ordre. Es trauran 
les puntes de les fustes o s’apilaran en un lloc que no sigui de pas. 

Desprès de realitzar les tasques de desencofrat, els forjats tarden 
uns dies a ser netejats, i passat un temps encara hi resten 
algunes fustes petites amb puntes clavades. 

- El desencofrat es farà amb l’ajuda d’ungles metàl·liques, sempre des 
de el costat ja desencofrat. 

No s’observen irregularitats importants durant procés de 
desencofrat. 

- El desencofrant s’aplicarà amb guants. 
S’aplica amb guants i polvoritzador i, alguns cops, amb 
mascareta. 

- S’escombraran les plantes de materials i residus prohibint llençar 
escombraries pels forats o pel perímetre. 

La neteja de les plantes, com ja s’ha dit, es podria qualificar de 
regular i, algun cop, es llença algun residu pels forats previ avís a 
les plantes inferiors. 

- No es realitzaran treballs per sota de la superfície a forjar. 
Es realitzen treballs de tot tipus per sota d’aquesta superfície (de 
neteja, d’encofrat i formigonat de la llosa d’escala, 
d’apuntalament...etc). Tot i així s’instal·la una xarxa horitzontal per 
sota de l’encofrat de la planta forjada. 

- Les xarxes s’han de netejar diàriament. 
La major part de les xarxes estan en bon estat de neteja, però 
algunes de les laterals, que protegeixen els patis de les 
edificacions veïnes, sovint tarden dies a ser netejades. 

- S’habilitaran zones per a l’apilament del material d’encofrat al perímetre 
del forjat per al seu posterior ús, així com ganxos per lligar-hi l’arnes de 
seguretat. 

El material d’encofrat s’apila a la planta inferior a la que s’està 
encofrant o a la mateixa planta, aprofitant la zona ja encofrada. Es 
disposa de ganxos ancorats en punts fixos als extrems de les 
plantes. 
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 · Xarxes perimetrals: 
- Sempre ha de ser la primera feina a realitzar desprès de formigonar 
una planta. 

No sempre és la primera tasca, ja que va a càrrec d’un operari 
independent als que executen l’estructura, i aquests sovint 
comencen a encofrar la planta superior o els pilars sense que les 
xarxes s’hagin acabat de posar. 

- Les xarxes seran de 10x5 m i amb una quadricula de 10x10cm. 
 Les xarxes observades a l’obra són de les mesures adequades. 
- Les xarxes estaran subjectes mitjançant penjadors metàl·lics de 8 m i 
de 2 m de vol, excepte a les cantonades que tindran 3 m de vol. 

Els penjadors són de les dimensions correctes i les xarxes estan 
ben instal·lades. Als extrems de l’edifici, que és on aquest toca 
amb les edificacions veïnes, les xarxes estan subjectes als forjats 
del propi edifici i a les mitgeres de l’edifici veí mitjançant tacs de 
12 mm de diàmetre. 

- Per a subjectar els penjadors s’utilitzaran omegues formigonades cada 
4,5m. de 16 mm de diàmetre. 

Els penjadors estan subjectes mitjançant el sistema descrit però 
les omegues estan col·locades a 4 metres de distancia. 

- Per a subjectar les xarxes s’utilitzaran ganxos de diàmetre 8 mm, 
separats un metre, on s’hi lligarà la corda inferior. 

Les xarxes, com ja s’ha descrit, no nomes estan lligades per la 
part inferior, sinó que també ho estan pels laterals. Els ganxos 
col·locats a l’obra son de 12 mm de diàmetre i estan separats un 
metre aproximadament. 

- Es vigilarà l’estat de les xarxes, canviant aquells trams que presentin 
alguna ruptura, per petita que sigui, o aquells que han sofert alguna 
caiguda de persones o objectes. 

En línies generals les xarxes es troben en bon estat, però algunes 
presenten petites ruptures a les quadricules, i tot i això es 
continuen utilitzant en les plantes successives sense ser 
reparades. 
 

 · Actuacions Particulars: 
- Per a l’execució de pilars, s’utilitzaran plataformes mòbils protegides en 
tot el seu perímetre i amb accessos adequats per evitar la trepa dels 
operaris pels encofrats. 

Per a realitzar aquestes tasques s’utilitza una bastida tubular amb 
rodes, equipada amb una barana reglamentaria i una escala. 

- Durant l’encofrat de l’escala, s’instal·laran llistons sobre els fondos de 
fusta de les lloses per evitar el lliscament. 
 S’hi ha instal·lat un travesser de fusta clavat a terra per evitar-lo. 
- Les escales s’esglaonaran al mateix temps que es formigona la llosa. 
 Segons hem observat, el procés es duu a terme al mateix temps. 
- S’habilitaran baranes provisionals un cop esglaonades, sobre els 
mateixos puntals que actuen de subjecció, a l’espera de posar les 
definitives. 
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Durant l’execució de les primeres plantes no es va habilitar cap 
mesura de protecció provisional desprès del formigonat, 
únicament s’hi van instal·lar les definitives. Mes avançada l’obra, 
es van començar a adoptar aquest tipus de mesures. 

- Si es retiren durant el desencofrat es reposaran immediatament, 
utilitzant per a l’operació arnesos de seguretat. 

Com ja s’ha comentat, al principi nomes s’instal·laven les baranes 
de protecció definitives, tasca per a la qual s’usava l’equip contra 
caigudes. Mes endavant, havent implantat la mesura de les 
baranes provisionals, aquestes es retiren desprès d’haver 
instal·lat les baranes definitives, per al que no s’usa cap sistema 
individual per evitar caigudes. 

- Es revisaran diàriament els cables i bragues utilitzats per a la 
manipulació de les cargues, i es reposaran els que estiguin en mal estat. 

La revisió va a càrrec del gruista, que és qui les manipula 
diàriament i qui decideix si s’han de reposar o no. 

  
· Posta en obra del formigó: 
- El personal que manegi la bomba de formigó estarà especialitzat en 
aquest treball. 

Tot el procés de bombeig està supervisat per un operari que es 
dedica exclusivament a aquesta tasca. 

- Desprès de formigonar es rentarà l’interior del tubs i abans de 
formigonar es lubricaran els tubs amb morter pobre. 

La bomba es neteja i lubrica quan finalitzen les operacions de 
bombeig. 

- S’evitaran els taps eliminant al màxim els colzes a la canonada, 
sobretot els de radi petit. 

La canonada te, normalment, com a màxim, tres colzes d’angle de 
90 o 45 graus. 

- S’evitaran els moviments de la bomba col·locant-la sobre plataformes i 
travant-la. 

La bomba es col·loca sobre el terra, en un emplaçament poc 
estable, ja que esta ple de materials, i no es trava durant el 
procés. 

- El manejament, desmuntatge i muntatge de la bomba els dirigirà un 
operari especialitzat. 

Com ja s’ha comentat, tot el procés esta supervisat per un operari 
especialitzat amb la tasca. 

- Es revisaran periòdicament els conductes d’oli a pressió de la bomba. 
Aquesta tasca correspon a l’empresa subministradora de la 
bomba i, tal com ens han informat, la revisió s’efectua com a 
mínim un cop per setmana. 
 

 
4.2.4.3.- Paleteria interior: 
· Proteccions col·lectives:  

 - Baranes amb els tres llistons per a cobrir forats al forjat i el perímetre. 
La totalitat del forats estan protegits per baranes reglamentaries, 
però s’observa que algunes deficiències en alguns trams, ja 
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presents en fases anteriors, no han estat encara solucionades. 
Tot i així, a la totalitat del perímetre, s’hi han instal·lat xarxes 
verticals. 

 - Malla electrosoldada als forats interiors. 
La major part dels forats interiors estan protegits mitjançant malla 
electrosoldada i entaulat continuo, a mes, en alguns casos de 
baranes. 

 - Instal·lació elèctrica: cada quadre portarà un diferencial de 0,003 A. 
La instal·lació elèctrica continua sent insuficient i estan mal 
executada, ja que a l’obra nomes s’hi ha instal·lat, a part del 
quadre general i el de la grua que ja hi eren, un quadre secundari 
a la planta baixa. A mes, aquest quadre no conta amb protecció 
diferencial. 

 - Ordre i neteja a les zones de treball. 
Les zones de treball es netegen periòdicament, però sovint, i mes 
si el treball es intens, s’hi acumulen els residus. 

 - Evacuació dels residus per planta. 
A cada planta que s’hi estiguin realitzant treballs, s’hi col·loca un 
contenidor de dimensions reduïdes i, quan està ple, s’evacua de 
la planta i es buida en un de mes gran situat a la planta baixa amb 
l’ajuda de la grua torre. 

  
· Equips de protecció individual: 

 - Vestit de treball. 
El tema del vestit de treball no ha millorat conforme ha avançat 
l’obra ja que, el treballadors, continuen vestint com volen. 

 - Casc de seguretat homologat per a tot el personal. 
L’ús del casc ha disminuït respecte a d’altres fases, ja que es 
treballa en zones cobertes, tot i així continua sent alt. 

 - Guants de goma fina o cautxú natural. 
  La majoria dels treballadors utilitzen guant de goma fina. 
 - Guants de cuir contra riscos mecànics. 
  Els guants de cuir nomes s’utilitzen durant algunes operacions. 
 - Ulleres de seguretat durant la utilització de màquines. 

L’ús de les ulleres de seguretat continua depenen del treballador 
que realitzi l’operació. 

- Ulleres protectores contra la pols durant l’escombrada de residus, i 
contra impactes durant la utilització de la serra de maons. 

El peó que realitza l’escombrada de residus no utilitza ulleres 
protectores contra la pols. La serra de maons no s’utilitza. 

- Cinturó de seguretat al perímetre del forjat. 
No s’han dut a terme moltes operacions de paleteria al perímetre, 
però les que s’han fet han set sense cinturó. 

- Mascaretes contra la pols. 
A l’obra, es disposa d’un paquet de mascaretes contra la pols, 
però pràcticament nomes les utilitza el peó que escombra.  
 

· Actuacions prèvies: 
- Es comprovarà abans de res, que tots els forats i els perímetres del 
forjat estiguin protegits degudament. 
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Com s’ha comentat, tan els perímetres com els forats interiors es 
troben ben protegits, tot i així, algunes deficiències observades 
anteriorment encara no s’han pal·liat. 

- Les zones de treball seran netejades de residus diàriament. 
L’escombrada, la realitza un peó diàriament, però sovint 
s’acumulen molts residus a les zones de treball. 

- Totes les zones estaran degudament il·luminades. Si fos necessària la 
il·luminació artificial es farà amb portàtils reglamentaris. 

La il·luminació de les zones continua sent molt deficient i alguns 
dels portàtils utilitzats no son reglamentaris o presenten 
reparacions poc segures. 
 

 · Alçat de les cargues: 
- Els materials que no vagin amb palets, seran elevats a l’interior de 
carros “chinos”, estant prohibit sobrepassar l’altura del carro. 

Normalment, s’utilitzen sacs o carros chinos i es respecta la 
capacitat d’aquests. 

- No balancejar les cargues suspeses. Utilitzar les plataformes de 
descàrrega per a aquestes operacions. 

Generalment s’utilitzen les plataformes de descarrega, però algun 
cop, en càrregues petites, s’observa aquesta acció. 

- No alçar càrregues de gran superfície quan hi hagin vents forts. 
Durant les fortes ratxes de vent, es pujaven als maons amb 
“chinos” i es va respectar l’advertència en tot moment. 
 

· Durant els treballs: 
- Tots els forats de grans dimensions estaran protegits amb baranes 
reglamentaries. 
 Durant els treballs, els forats han estat ben protegits.  
- Nomes es retiraran aquestes proteccions als llocs on immediatament 
s’hi vagi a construir la paret. 
- La malla electrosoldada del forats nomes es retirarà quan s’hagi 
realitzat la paret perimetral a una altura, com a mínim de 0,90 m. 
 La malla electrosoldada es retira abans de començar els treballs. 
- Tots el treballs propers als forats que no es vagin a tapar 
immediatament, es protegiran amb baranes, xarxes verticals o punts de 
vida ancorats a un punt fix. 
 Nomes es retiren les proteccions dels forats que s’han de tapar. 
- L’apilament de materials es farà de forma que quedi un passadís 
transitable entre ells i el mes a prop dels pilars. 

Generalment, les càrregues importants s’apilen a prop dels pilars, 
però sovint s’han de moure, ja que no s’ha tingut en compte la 
circulació per la planta. 

- L’apilament de residus es farà de forma que no es transmetin als forjats 
cargues superiors a les d’ús, i sempre sense coincidir verticalment. 

No sempre es té en compte que els residus apilats no coincideixin 
verticalment, però s’intenta buidar el contenidor abans que estigui 
ple per no sobrecarregar massa els forjats. 
 
 



P.F.C. Seguiment del compliment d’un Pla de Seguretat i Salut. 27/03/09 
 

37 

 · Ús de les eines: 
- Totes les màquines-eines estaran dotades de doble circuit de seguretat 
contra contactes directes. 
 Algunes màquines presenten deficiències en el circuit elèctric. 
- Els operaris d’aquestes disposaran de les instruccions d’ús. Tots els 
cables elèctrics es portaran aèriament per l’interior de les habitacions. 

Gairebé la totalitat de les màquines disposa d’instruccions d’ús. 
Els cables, en canvi, no es porten aèriament en la seva totalitat, i 
molts passen pel terra. 
 

· Mitjans auxiliars: 
- Els operaris que treballin o muntin elements auxiliars disposaran 
d’instruccions concretes sobre el tema. 

A l’obra, ja no es disposa de personal especialitzat en el muntatge 
d’aquests elements, i normalment els munten els propis oficials. 

- Les bastides aniran equipades amb baranes de 0,90 m. d’altura i sòcol 
de 0,15 m. si la plataforma està a mes de 2 m. de terra. 
 No s’han utilitzat bastides tubulars per als treballs de paleteria. 
-  L’amplada mínima de les plataformes de treball serà de 0,60 m. 

Les plataformes de treball normalment compleixen amb aquesta 
prescripció. 

- Es mantindran lliures en tot moment del material que no sigui 
estrictament necessari. 

A les bastides sobre cavallets sovint s’hi observa una quantitat 
considerable de materials o residus. 

- L’accés a les bastides de mes de 1,50 m. d’altura es farà mitjançant 
escales de mà amb tacs antilliscants i que sobrepassin 0,70 m. del nivell 
de la bastida, com a mínim. 
 No s’han utilitzat durant aquesta fase. 
- Es revisarà periòdicament l’estat de tots els elements de les bastides. 
 Les plataformes i els cavallets es revisen sobre la marxa. 
- Es prohibeix calçar les bastides amb materials ceràmics i inestables. 

Algun cop s’ha vist com s’anivellaven els cavallets amb materials 
ceràmics. 

- Els elements que denotin alguna anomalia tècnica o un mal 
comportament es desmuntaran immediatament. 

Molts cavallets i plataformes presenten cops i anomalies i no 
s’han continuat utilitzant. 
 

· Aparells elevadors: 
- Els aparells elevadors es fixaran als forjats almenys en tres punts, 
abraçant les biguetes o els nervis del forjat mitjançant filferros de ferro 
dolç. 
 L’únic aparell elevador que hi ha a l’obra es la grua torre. 
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4.2.5.- Equips de treball. Maquinaria: En aquest punt del pla, s’analitza 
amb profunditat la maquinaria que es preveu que s’emprarà per l’execució de 
l’obra. Per a fer-ho, en primer lloc, es fan una sèrie d’advertències que seran 
d’obligat compliment per a tota la maquinaria que entri dintre l’obra, com per 
exemple tenir la documentació amb les normes de seguretat, estar a càrrec del 
cap d’obra, seguir les instruccions de manteniment i ús del fabricant...etc. Tot 
seguit, s’analitzen les maquines que intervindran en el procés una per una, 
definint unes instruccions d’ús de caràcter general, identificant els riscos mes 
importants que aquestes poden provocar, i proposant mesures de prevenció i 
protecció per evitar-los. Nosaltres, en aquest punt, farem el seguiment del 
compliment de tots aquests punts, nomes de les màquines que han intervingut 
en el procés d’execució de fases estudiades dins del nostre seguiment d’obra. 

 
 
4.2.5.1.- Camió formigonera: 
· Instruccions d’ús: 
- Aquest equip nomes pot ser utilitzat per personal autoritzat i amb una 
formació especifica adequada. 

El camió el manipula un operari de l’empresa subministradora del 
formigó, que esta especialitzat amb la tasca. 

- L’escala d’accés a la tremuja ha de ser solida i antilliscant, amb un 
dispositiu de seguretat a la part inferior contra el balanceig. 
 La majoria dels camions observats complien amb la recomanació, 
- L’escala ha de tenir una plataforma a la part superior dotada d’un cercle 
que actuï com a barana de 90 cm d’alçada. 
 No s’han observat irregularitats. 
- S’ha de mantenir la maquina neta. 

El camió es neteja desprès de cada ús i se’n fa càrrec el propi 
conductor. 

- Equips d’emergència: farmaciola de primers auxilis, extintor amb un 
mínim de 5 Kg de capacitat, eines essencials per a reparacions a les 
carreteres, llums de recanvi, intermitents, reflectors...etc. 

Pràcticament la totalitat de les màquines que s’han observat a 
l’obra estaven equipades amb un equip d’emergència adequat, tot 
i que, en algunes, s’hi podien observar algunes deficiències a la 
farmaciola o a les eines. 

 
· Mesures de prevenció: 
- Mantenir nets els cartells de seguretat i substituir els que faltin. 

En alguns camions s’ha observat algunes deficiències en aquest 
aspecte, com cartells bruts, tapats per objectes o alguns 
incomplets o que han caigut i no han estat substituïts. 

- Quan el camió circuli per la zona de treball és indispensable dedicar un 
obrer per a que vigili la ruta d’aquest. 

Aquesta exigència no sempre es veu complida a l’obra, ja que, 
molts cops, no hi ha ningú a la zona de descàrrega i el conductor 
ha d’operar sol o amb l’ajuda del gruista en el millor dels casos. 

- S’ha d’extremar la prudència en terrenys amb molta pendent, 
accidentats, tous...etc. 
 No es el cas del nostre terreny, ja que aquest es pla i compacte. 
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- No s’ha de baixar del vehicle si aquest no es troba totalment aturat o si 
no hi ha prou espai per fer-ho. 

Molts cops, s’observa com el conductor baixa del vehicle sense 
disposar de l’espai suficient, ja que se’n disposa de poc i a 
vegades hi ha materials que li ho impedeixen. 

- S’han de posar falques a les rodes. 
 No s’ha observat aquesta mesura en el temps de seguiment. 
- Durant el desplaçament del camió no hi haurà ningú circulant o assegut 
en llocs perillosos. 

Alguna vegada, s’ha observat que mentre el camió maniobrava, 
per la zona hi operaven treballadors amb total normalitat. 

- Si el terreny te molta pendent (sempre que sigui inferior al 16%) 
s’extremarà la precaució i es calçaran les rodes o s’utilitzarà algun 
sistema de frenada auxiliar. 
 No es el cas d’aquest terreny ja que no te pendent. 
- Durant les feines de lubricat l’operari romandrà allunyat del raig i no el 
dirigirà cap a altres persones. 

Aquesta tasca la realitzarà l’empresa subministradora en un lloc 
dedicat especialment a aquestes operacions. 

- Quan una cubeta s’hagi endurit, l’operari que manegi el martell ho farà 
amb proteccions auditives de manera que el nivell màxim de soroll sigui 
de 80 db. 
 Durant el temps de seguiment no ha passat mai. 
- No s’aproximarà a menys de 2 metres del perímetre d’excavació on 
hagi de descarregar. 
 No s’ha observat que cap camió operés d’aquesta forma. 
 
 
4.2.5.2.- Grua torre: 
· Instruccions d’ús: 
- La grua nomes serà utilitzada per personal autoritzat i format. 
 L’obra compta amb un gruista adequadament format i que és 
l’únic autoritzat per a manipular aquesta màquina. 
- No connecti la grua sense assegurar-se de que tots els comandaments 
estan en posició neutra. 

El gruista, al finalitzar la jornada, desconnecta la grua deixant tots 
els comandaments en posició neutra, i al començar-la verifica que 
així estiguin. 

- Abans de començar els treballs verifiqui sempre el funcionament dels 
mecanismes de seguretat, finals de carrera i limitadors. 

Aquesta verificació no es fa. Habitualment es comença a operar 
sense fer cap verificació prèvia. 

- Comprovi també l’estat del ganxo i el cable d’elevació. 
La verificació la realitza diàriament el gruista sobre la marxa, ja 
que opera durant casi tota la jornada amb la màquina. 

- Verifiqui la toma de terra de la màquina. 
 La toma de terra esta correctament instal·lada. 
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- Quan es tracti d’una grua que es desplaci sobre vies, verifiqui l’estat 
general d’aquesta. Quan es desplaci ho ha de fer amb una ploma sobre 
l’eix de la via i havent verificat els contrapesos i que no hi hagi cap 
operari sobre la via. 
 No es el cas de la grua que hi ha instal·lada a l’obra. 
- Si s’observa qualsevol anomalia en el funcionament s’han d’aturar 
immediatament els treballs i comunicar-ho al superior. 
 En el temps de seguiment el gruista no ha observat anomalies. 
- Al finalitzar els treballs s’ha de desconnectar la maquina i posar la 
ploma en banderola, arrimant el carro a la torre. 

Quan la jornada arriba a la seva es desconnecta la grua i es posa 
la ploma amb banderola, però, algunes vegades, no s’arrima el 
carro a la torre. 

- No es deixarà cap càrrega suspesa i el ganxo es deixarà elevat. 
Al principi de l’obra, els caps de setmana es deixava un cofre amb 
maquines i eines a dintre, però es va prohibir i ja no es fa. 

 
· Mesures de prevenció: 
- El gruista haurà d’accedir a la cabina a través d’escales destinades a 
aquest ús. 

No es el cas de la grua que hi ha instal·lada, ja que aquesta no 
disposa de cabina. 

- Si el gruista opera fora de cabina ho ha de fer en un lloc estable i amb 
les baranes de seguretat adequades. 

El gruista opera per tota l’obra, però com ja s’ha comentat aquesta 
disposa pràcticament de la totalitat de les mesures col·lectives. 

- Sempre que es realitzin treballs de manteniment o reparació es farà 
amb cinturó de seguretat lligat a l’estructura de la grua. 

No s’ha pogut observar la realització d’aquestes tasques durant el 
seguiment de l’obra. 

- Està prohibida l’elevació de persones amb la grua. 
 La norma es compleix perfectament. 
- No s’ha de passar la càrrega per sobre de les persones. 

El gruista normalment adverteix a les persones que es troben sota 
la trajectòria de la carga que s’apartin o intenta modificar-la, però 
sovint s’observa com aquesta passa per sobre d’operaris que 
realitzen tasques als forjats. 

- No elevar càrregues que no estiguin ben subjectes. 
Les càrregues mes pesants o de dimensions grans normalment 
son lligades pel propi gruista, però moltes són subjectades pels 
operaris sense que el gruista supervisi el procés. 

- No elevar càrregues lligades amb medis inadequats. 
 S’usen bragues i cadenes per a subjectar les cargues. 
- Elevar i baixar les càrregues utilitzant les marxes curtes al inici i final de 
les maniobres. 

Sovint, i sobretot en cargues petites, s’utilitzen les marxes rapides 
en tot el procés. 
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- Esta prohibit balancejar la càrrega a fi de desplaçar-la de la vertical del 
ganxo d’elevació. 

Durant el temps dedicat al seguiment no s’ha observat aquest 
comportament. 

- Evitar fregar l’edifici amb el cable d’elevació. 
 La mesura es compleix i s’utilitzen les plataformes de descàrrega. 
- Quan es transporti una càrrega a un lloc sense visibilitat directa ha de 
dirigir la maniobra una persona capacitada per a la tasca. 

Normalment és el propi gruista, o la persona que es troba mes a 
prop del lloc de destí, el que dirigeix aquest tipus d’operacions. 

- No desconnectar cap mecanisme de seguretat. 
Els mecanismes de seguretat funcionen tots correctament, però, 
molts cops, el gruista manipula cargues sense donar la senyal 
d’avís previ. 

- No elevar càrregues superiors a les establertes al diagrama. 
 Nomes s’eleven càrregues que la grua pugui suportar. 
- No intentar elevar ni estirar càrregues enganxades al terra. 
 No s’ha observat aquesta pràctica en cap moment. 
- Si la ploma de la grua es creua amb algun obstacle, s’ha d’operar amb 
precaució i marxes lentes. 
 Durant el temps de seguiment no ha passat mai. 
- Quant els vents siguin superiors a 60 Km/h s’han de paralitzar els 
treballs i deixar la ploma amb banderola i el carro lligat a l’estructura amb 
les mordasses. 

S’han aturat els treballs i s’han seguit aquestes recomanacions 
quan hi ha hagut forts vents o previsió de que n’hi haguessin. 

- No s’ha de passar la ploma a menys de 5 m de les línies elèctriques. 
 Les línies elèctriques estan soterrades. 
- Comprovar diàriament l’estat de la toma a terra. 
 L’estat de la toma a terra no es comprova gairebé mai. 
- No intentar reparar les avaries del sistema elèctric, avisar al Servei 
d’Assistència Tècnica. 
 No hi ha hagut avaries al sistema elèctric. 
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4.2.6.- Equips de treball. Mitjans auxiliars: Arribats a aquest punt, en el 
pla s’intenta complementar la informació donada durant el procés 
d’anàlisis de les fases constructives, amb unes fitxes on hi figurin la 
maquinaria i els equips auxiliars que s’utilitzaran a l’obra per a dur-les a 
terme, per tal de que se’ls pugui facilitar als subcontractats l’adaptació a 
les normes de seguretat citades en aquest. Així doncs, aquí s’hi 
engloben equips i maquinaries varies, que no siguin equips de protecció, 
i que es preveu que seran necessaris per a la realització de les tasques. 
El pla les divideix en dos grups, maquinària, on s’hi inclou tota la 
maquinaria auxiliar com serres, formigoneres, vibradors, etc. I medis 
auxiliars, que engloben totes aquelles eines i plataformes que faciliten 
les tasques, tals com bastides, eines manuals, plataformes de 
descàrrega, etc. Així, de cada maquinària o medi auxiliar, se’n fa un 
detallat anàlisi en forma de fitxa, on s’hi defineixen unes instruccions 
d’ús i unes normes de prevenció. 
 
 
4.2.6.1.- Serra circular. 
· Instruccions d’us: 
- Aquesta maquina només serà utilitzada per personal amb formació 
adequada. 

La maquina normalment l’utilitzen oficials, però sovint és utilitzada 
també per peons. 

- Sempre que es finalitzin els treballs es desconnectarà la maquina. 
 Normalment la màquina es desconnecta. 
- Si es detecten anomalies s’ha informar al superior o al servei de 
manteniment. 

No s’han observat anomalies de funcionament en cap de les dues 
serres de les que es disposa mentre ha durat el seguiment. 

- La maquina ha d’estar degudament anivellada i calçada per al seu ús. 
Normalment la maquina està ben anivellada, però rares vegades 
està calçada. 

- No s’ha de connectar al quadre elèctric sense que estigui l’interruptor 
d’aquest en posició de parada. 

La maquina disposa d’una claueta d’endoll i s’endolla i desendolla 
sense que l’interruptor del quadre estigui parat. 

- Comprovar que el disc és del diàmetre i les revolucions adequades per 
al tipus de maquina. 

Els discos dels que es disposa a l’obra són els adequats per a les 
serres. 

- Abans d’iniciar els treballs comprovar la fixació del disc, el sentit de gir i 
que totes les seves dents estiguin en bones condicions i afilades. 

Aquest tipus de comprovacions no es fan casi mai, nomes si es 
detecta un funcionament irregular. 

 
· Mesures de prevenció: 
- Abans de tallar una peça examinar-la per eliminar qualsevol objecte o 
defecte que en dificulti el tall. 

Normalment, les peces tallades són revisades per l’operari que va 
a realitzar l’operació de tall, però de forma molt superficial. 
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- Utilitzar durant les operacions les gafes protectores. 
La freqüència d’us de les ulleres protectores depèn de l’operari 
que realitzi les operacions. N’hi ha que sempre utilitzen l’equip de 
protecció i n’hi ha que casi mai ho fan. 

- No retirar la fulla divisòria. 
 No s’ha observat aquest tipus de comportament. 
- L’apilament de les fustes tallades es farà de forma que no afecti les 
zones de pas. 

Habitualment les peces tallades són utilitzades al moment, però 
tot i això l’odre entorn de la màquina deixa molt que desitjar. S’ha 
de dir però, que sempre s’intenta que la ubicació d’aquesta afecti 
el menys possible a la circulació del personal per la planta. 

- No s’han de tallar peces amb formes o dimensions no adequades per a 
la maquina. 
 No s’han hagut de tallar peces de dimensions especials. 
- No treballar mai si el protector del disc no esta degudament col·locat. 
No bloquejar-lo. 

Una de les serres circulars té el mecanisme del protector trencat, 
amb el que aquest es pot retirar gairebé del tot sense necessitat 
de bloquejar-lo. L’altra màquina te el protector en correcte estat i 
s’usa degudament. 

- L’operació de tall s’ha de fer amb les mans separades del disc. 
 Es una norma que es compleix en la gran majoria dels casos. 
- Per a tallar peces petites utilitzi un eina per empènyer adequada. No 
les empenyi mai amb els polzes estirats. 

Gairebé mai no es fa. Normalment les operacions es fan totes 
amb les mans, o en el millor dels casos empenyent les peces amb 
algun retall de fusta que es troba pel terra. 

- No retirar els residus amb el disc en funcionament. 
Es una operació que es veu molt sovint a l’obra, ja sigui 
empenyent-los amb algun tipus d’objecte o amb les mans. 

- Al finalitzar una operació de tall s’ha de parar el disc. 
Aquest és el motiu de que es cometin les infraccions del punt 
anterior, ja que sovint la màquina no s’atura desprès de realitzar 
una operació de tall perquè se’n vol realitzar un altra. 

- Connecti sempre la serra en un quadre amb diferencial i amb la claueta 
amb toma de terra normalitzada. 
 La connexió observada en obra compleix amb els requisits. 
 
 
4.2.6.2.- Vibradors: 
· Instruccions d’us: 
- Aquesta maquina nomes serà utilitzada per persones amb formació 
especifica. 

La màquina l’utilitza sempre el mateix operari i té la formació 
adequada. 

- Utilitzar guants, botes d’aigua i un equip de treball per evitar el contacte 
amb el formigó. 

Aquest operari, quan realitza les tasques de vibrat, porta els 
equips de protecció necessaris. 
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- Utilitzar plataformes de treball adequades per els treballs a altura. 
S’utilitza una bastida tubular amb rodes per a efectuar treballs en 
altura, que mes endavant analitzarem si compleix tots els punts 
referents a la seguretat. 

- Si el vibrador és elèctric comprovar les proteccions (toma de terra, 
diferencial i magnetotèrmic). 

El vibrador té la toma de terra correctament instal·lada i esta 
protegit pel diferencial i el magnetotèrmic del quadre general. 

- En cas d’estar alimentat per un grup electrogen comprovar que les 
condicions del terreny siguin les adequades. 
 Com s’ha comentat, el vibrador no esta alimentat per cap grup. 
- Si s’observa alguna anomalia a la maquina comunicar-ho al superior. 
 L’operari que l’utilitza no ha observat cap anomalia. 
 
· Normes de prevenció: 
- Comprovar el bon estat dels cables del vibrador. 
 Els cables del vibrador estan en bon estat. 
- Evitar exposicions perllongades a les vibracions. 

Degut a les exigències de rendiment, el treballador molts cops es 
veu obligat a esta estones força llargues exposat a les vibracions. 

- No tocar, en la mesura de el que es pugui, les armadures amb el 
vibrador. 
 L’operari realitza les operacions intentant no tocar massa l’armat.  
- No utilitzar vibradors en estat d’avaria o de funcionament defectuós. 
 El vibradors no ha estat avariat durant el temps de seguiment. 
- Utilitzar les escales per a accedir als trams situats a altura, no trepar 
pels encofrats. 
 No s’ha observat que cap operari trepés pels encofrats. 
 
 
4.2.6.3.- Bastides tubulars: 
· Instruccions d’us: 
- A l’hora d’efectuar la comanda per al muntatge de la bastida es tindran 
en compte totes les peces i medis d’unió que seran necessàries. 

En general, quant es munta una bastida, els operaris disposen de 
les peces necessàries. 

- Durant el muntatge tots els treballadors aniran assegurats amb un 
equip contra caigudes ben ancorat. Les peces es pujaran amb cordes i 
es posarà especial atenció als nusos. 

Durant l’execució dels treballs de muntatge els operaris respecten 
aquestes indicacions, tot i que a vegades, i si son peces 
manejables, es pugen a mà. 

- El muntatge el realitzarà personal especialitzat i es farà sota les 
instruccions del constructor de la bastida. 

El muntatge generalment el fan operaris no especialitzats, si son 
bastides petites. En el cas de la bastida d’accés a les plantes 
inferiors, el muntatge va ser realitzat per operaris de la pròpia 
empresa especialitzats amb aquesta tasca. 
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- Quan una bastida es col·loqui en un lloc de pas de vianants se’l dotarà 
d’una visera resistent a l’altura de la primera planta. 
 No s’ha muntat cap bastida en llocs de pas de vianants. 
- Al finalitzar la jornada no s’hi deixaran ni materials ni eines. 

No es freqüent que els treballadors deixin les eines sobre les 
bastides, ja que, al finalitzar la jornada, aquestes es deixen a 
l’interior del magatzem.  

- Nomes es podrà fabricar morter sobre la bastida si es fa amb pasteres. 
 No s’ha vist el cas durant el seguiment. 
- Sobre la bastida s’apilaran nomes els materials estrictament necessaris 
i es farà de forma ordenada. 

A la bastida d’accés a les plantes inferiors no s’hi ha apilat 
materials durant el temps que ha estat muntada. 

- No s’utilitzaran les bastides per a fins per als que no han set construïts. 
 No s’ha observat aquesta pràctica. 
 
· Normes de prevenció: 
- Les dimensions de les peces que formin la bastida seran les suficients 
per a resistir les càrregues a les que es sotmetrà. 
 No s’ha observat cap irregularitat d’aquest tipus. 
- Tots els mòduls hauran d’estar dotats de creuetes. 
 Hi han creuetes en tots els mòduls. 
- L’amplada mínima de les plataformes serà de 0,6 m i hauran d’estar 
dotades de baranes de 0,9 m amb llistó superior, entremig i inferior. 
 Les plataformes i les baranes compleixen amb els requisits  
- Les plataformes aniran subjectes amb grapes o algun sistema similar 
que garanteixi la bona estabilitat. 

Les plataformes porten un sistema de subjecció amb forma 
d’omega als seus extrems que els hi dona cert grau d’estabilitat. 
No van subjectes amb cap altre sistema. 

- Sempre que l’altura de la bastida sigui 4 cops la seva amplada s’hi 
disposaran uns punts d’ancoratge. En tot cas, aquests punts sempre 
hauran de ser els suficients per a garantir l’estabilitat del conjunt. 

La bastida d’accés a les plantes inferiors te una amplada de 2 
metres i ha de cobrir uns altura d’uns 10 metres i mig. Cada dos 
trams, disposa d’ancoratges al mur pantalla. 

- S’ha de posar especial atenció a que no quedi cap rosca fluixa. 
 Totes les unions son revisades al finalitzar el muntatge del tram. 
- L’accés a les bastides es farà mitjançant escales d’accés, mai trepant 
per l’estructura. 

La bastida disposa d’escales per accedir a les plataformes, a 
excepció de l’accés a la planta inferior, que es fa trepant o, ja 
construïda la llosa, amb una escala de tisora. 

- No es tiraran residus des de la bastida, sinó que es descarregaran de 
forma ordenada fins als contenidors. 

No es produeixen residus a la bastida. 
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· D’altres consideracions: 
- El muntatge, desmuntatge i les modificacions importants les duran a 
terme professionals qualificats. 

El muntatge i el desmuntatge de la bastida l’han fet operaris 
especialitzats, sota la supervisió del tècnic en prevenció de 
l’empresa. Tot i això, en el procés de desmuntatge hi ha hagut 
poca supervisió per part d’aquest. 

- No s’iniciarà un nivell nou fins que l’inferior no estigui del tot acabat. 
 Els nivells es munten un cop finalitzats els inferiors. 
- Els elements de muntatge es pujaran mitjançant elements normalitzats. 
 Es pugen amb l’ajuda de la grua torre, mitjançant bragues. 
- Les plataformes de treball s’estabilitzaran un cop muntades mitjançant 
l’ús de grapes. 

Com s’ha comentat, les plataformes no s’estabilitzen amb grapes, 
però presenten una estabilitat acceptable. 

- Es farà un examen de totes les rosques abans de construir el següent 
tram de bastida per tal de que no en quedi cap de fluixa. 
 Es revisen totes les unions abans de muntar el tram següent. 
- Les unions entre tubs es faran mitjançant sistemes o peces que 
segueixin els models comercialitzats. 
 Tots els elements estan units mitjançant sistemes normalitzats. 
- Les plataformes de treball seran de terra antilliscant. 
 Les plataformes compleixen el requisit. 
- Quan aquestes hagin d’emmagatzemar materials l’amplada mínima 
serà d’un metre. 
 No s’hi apilen materials a les plataformes. 
- Les plataformes estaran limitades en tot el perímetre per un socal de 15 
cm d’alçada. 
 El perímetre està protegit correctament. 
- Les plataformes estaran dotades d’una barana d’un metre d’alçada 
amb llistó superior, entremig i inferior. 
 La barana compleix els requisits. 
- Les bastides estaran dotades de bases regulables sobre rosca sense fi. 

La bastida es una bastida suspesa, amb el que no disposa de 
bases. 

- L’ancoratge als forjats d’una bastida es farà previ recolzament dels 
elements portants inferiors. 

Les plantes inferiors, sempre han estat prèviament ancorades i 
recolzades durant el procés d’ancoratge d’un tram superior. 

- Es prohibeix el recolzament de bastides sobre bidons, piles de 
materials o altres superfícies no segures. 
 No s’ha observat aquesta pràctica durant el seguiment. 
- Es prohibeixen els treballs a la coronació de la bastida si aquesta 
plataforma no disposa abans de barana de 90 cm amb els tres llistons. 
 No s’han realitzat treballs a la coronació. 
- Les bastides que portin escala lateral la portaran per la cara que no es 
treballi. 
 Les escales de la bastida estan instal·lades a l’interior d’aquesta. 
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- Les carregues es repartiran uniformement sobre la plataforma sense 
sobrecarregar-la. 

No s’hi han apilat carregues importants i quan s’ha fet ha set de 
forma uniforme. 

- Es senyalaran i protegiran les zones pròximes a la vertical de les 
bastides. 
 Aquesta zona no ha estat protegida ni senyalada. 
- Es prohibeixen també els treballs en aquestes zones. 
 Així mateix, els treballs s’han efectuat igualment. 
- Si es absolutament necessari treballar-hi, s’hi instal·larien viseres 
protectores sobrepassant la zona de risc. 
 No s’ha instal·lat cap visera protectora. 
- Les bastides estaran muntades a 30 cm del parament vertical. Si 
aquest fos irregular es taparan els forats amb plataformes volades. 

La bastida està a la distancia correcta i el parament presenta la 
irregularitat d’un mur pantalla. Els forats però, no han estat tapats. 

- Les bastides s’ancoraran fermament amb barres rígides lligades a 
puntals. 
 L’ancoratge es fa de forma adequada. 
- L’accés a les bastides es farà a traves d’escales ben fixades als dos 
extrems i protecció contra caigudes. 

L’accés en la planta inferior, com s’ha comentat, es fa trepant, la 
majoria dels cops, i aquesta es troba a uns 50 cm 
aproximadament de la superfície de la llosa. 

- Per un bon accés a les plataformes de treball s’utilitzaran plataformes 
amb trampeta i escala d’accés incorporada. 
 L’accés a la resta de plantes es fa mitjançant aquest sistema. 
- Els treballs sobre la bastida a mes de 2 m d’altura es realitzaran amb 
equip contra caigudes. 
 No es realitzen treballs en aquesta bastida, ja que es d’accés. 
- Es prohibeix l’ús de cavallets per a la instal·lació de petites bastides 
sobre les plataformes de treball. 
 No s’ha observat aquesta pràctica. 
- S’ha de verificar periòdicament que les peces no estiguin deformades, 
que les grapes estiguin ajustades, que els ancoratges estiguin bé i que 
les xarxes estiguin fixades. A mes de l’estat general de les plataformes, 
les baranes i els accessos. 
 Un cop muntada la bastida, no es realitza cap revisió. 
- L’altura lliure de circulació entre plataformes i travessers ha de ser 
superior a 1,75 m. 
 L’altura lliure es lleugerament inferior a 1,90 metres. 
- L’altura mínima entre dos nivells de plataformes ha de ser de 1,90 m. 
 Aproximadament, es compleix la recomanació. 
- L’amplada mínima de circulació en qualsevol punt ha de ser 500 mm. 

La norma es compleix, a excepció de les zones on hi ha l’escala 
d’accés, on es lleugerament inferior. 
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4.2.6.4.- Plataformes mòbils sobre rodes: 
- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès de 
la seva col·locació. 

Les plataformes de treball son similars a les de les bastides i no 
es consoliden mitjançant cap sistema. Tot i així, presenten cert 
grau d’estabilitat. 

- Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm. 
 Les plataformes compleixen el requisit. 
- Les bastides sobre rodes hauran de complir amb el coeficient de 
seguretat: h (altura) / l (amplada menor) ha de ser major o igual a 3. 
 Les plataformes usades a l’obra compleixen el requisit. 
- A la base es muntaran dues barres en diagonal per fer el conjunt rígid. 

A la base de la plataforma usada per formigonar els pilars, nomes 
s’hi observa una barra en diagonal. 

- Cada dos bases es muntarà una barra diagonal d’estabilitat. 
 Les barres diagonals es munten cada dos bases. 
- Les plataformes hauran d’estar dotades d’una barana de seguretat de 
90 cm d’alçada amb llistó superior, entremig i inferior. 

Les plataformes tenen baranes reglàmentaries instal·lades en tot 
el perímetre. 

- La bastida s’ancorarà amb barres a elements estables. 
 Les bastides mòbils no s’ancoraven durant el procés d’utilització. 
- Les carregues s’alçaran mitjançant politges muntades sobre forques 
tubulars subjectades per dues brides mínim. 

El procés d’elevació de les carregues es fa majoritàriament amb 
l’ajuda de la grua torre. Sovint els mateixos operaris pugen a mà 
les coses de poc volum. 

- Es prohibeix fer pasta sobre les plataformes. 
 No s’ha observat aquesta pràctica durant el seguiment. 
- Els materials s’apilaran uniformement per la plataforma. 

Sovint s’observa que sobre les plataformes s’hi apilen eines 
manuals, màquines o alguns materials amb desordre, però no 
s’acostuma a sobrecarregar-les. 

- Es prohibeix treballar o fer altres tasques a menys de 4 metres de la 
plataforma. 

A distancies inferiors a 4 metres de la plataforma molt sovint s’hi 
realitzen treballs sense respectar aquesta advertència. 

- Es prohibeix tirar residus des de la bastida. Es baixaran mitjançant el 
sistema de politges. 

A les bastides mòbils no s’hi generen residus importants, tot i així, 
els pocs que es generen es tiren al terra del forjat. 

- Es prohibeix transportar persones o materials a la bastida durant 
l’operació de canvi de posició. 
 Sovint s’observa aquesta pràctica, sobretot en distancies curtes. 
- Queden prohibides totes les tasques sobre una plataforma sobre rodes 
fins que no s’hagin bloquejat les rodes amb el sistema de frens. 

Normalment s’utilitza el sistema de frens correctament, però si la 
tasca es curta, molts cops no es frena la plataforma o es frena 
parcialment. 
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- Es prohibeixen també les tasques quan la bastida no estigui recolzada 
sobre sol ferm. 
 No s’ha observat cap irregularitat al respecte. 
 
 
4.2.6.5.- Bastides amb cavallets: 
- Els cavallets és muntaran sempre perfectament anivellats. 

Sovint es munten sobre superfícies amb cert grau d’irregularitat 
però normalment es munten anivellats. 

- Els cavallets seran metàl·lics. 
 La totalitat dels cavallets de l’obra són metàl·lics. 
- Les plataformes de treball estaran ancorades als cavallets. 
 Les plataformes simplement es recolzen sobre els cavallets. 
- Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals dels cavallets 
mes de 40 cm. 
 Normalment es respecta aquesta norma. 
- Els cavallets no estaran separats a eixos entre ells mes de 2,5 m. 
 No s’ha observat cap irregularitat al respecte. 
- Les bastides és formaran sobre un mínim de dos cavallets. És 
prohibeix la substitució d’aquests per bidons, piles de materials i 
assimilables. 
 Es una pràctica que no s’ha observat durant el seguiment. 
- Sobre les bastides amb cavallets, nomes s’hi apilarà el material 
estrictament necessari, evitant sobrecàrregues. 

Per regla general, es mira de no sobrecarregar molt les 
plataformes, però de tan en tan hi ha certa descoordinació en 
aquest aspecte. 

- Els cavallets amb sistema d’obertura de tisora, estaran dotats de 
cadenetes limitadores de l’obertura màxima. 

La majoria dels cavallets son de tisora, i disposen d’aquest 
sistema de limitació, però en alguns casos esta malmès o ha estat 
substituït per algun altre element. 

- Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm. 
 Les plataformes utilitzades compleixen amb l’amplada mínima. 
- Els treballs als balcons s’hauran de protegir del risc de caiguda d’altura. 
 No s’han realitzat treballs en aquestes zones durant el seguiment. 
- Es prohibeix treballar sobre bastides amb cavallets recolzades sobre 
plataformes fetes amb mateix sistema. 
 No s’ha observat aquesta pràctica. 
- La fusta utilitzada per a les plataformes estarà sana. 

No s’ha observat cap plataforma en la que s’hagin detectat grans 
deficiències en aquest aspecte, però la majoria presenten algun 
trencament parcial. 
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4.2.6.6.- Escales de mà: 
- Les escales de fusta tindran els muntants d’una sola peça, sense 
defectes que facin disminuir la seguretat. 
 No s’observen deficiències importants al respecte. 
- Els seus travessers estaran ben units. 
 Les unions son les normalitzades en la majoria dels casos. 
- Les escales de fusta es protegiran mitjançant un vernís transparent que 
permeti veure’n els defectes. 
 Les escales utilitzades son d’alumini i de ferro majoritàriament. 
- Les escales de ferro tindran els seus muntants d’una sola peça i sense 
bollaments que en disminueixin la seguretat. 

En algunes escales de dos trams s’observa alguna deformitat que 
es podria haver tingut en consideració. 

- Estaran pintades amb pintura antirovell. 
La majoria son d’alumini, però les poques que hi ha de ferro estan 
pintades, tot i que en algun tram la pintura ha patit cert grau de 
deteriorament. 

- Les escales metàl·liques no tindran cap suplement soldat. 
 No s’ha observat en cap cas. 
- A les escales de tisora se’ls hi exigiran també aquestes mesures 
depenent del material del que estiguin compostes. 

Les escales de tisora, en línies generals, es troben en bon estat, 
tret d’alguna petita excepció en la que s’observen bollaments en 
els muntants. 

- A mes, les escales de tisora estaran dotades de topes de d’obertura. 
Generalment, les escales compten amb un sistema limitador 
d’obertura màxima, tot i que en alguns casos es troba en estat 
defectuós. 

- Cap a la meitat estaran dotades del cable d’acer de seguretat. 
Algunes el porten, però en molts casos el trobem inutilitzat o 
substituït per elements amb menor resistència. 

- Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tals, obrin les 2 fulles. 
Sovint, sobretot si la tasca es de curta durada, es recolzen a una 
superfície estable i son utilitzades com escales de mà. 

- Durant la seva utilització estaran amb posició de màxima obertura. 
 Normalment, quan s’obren les escales es fa en màxima obertura. 
- Les escales no s’utilitzaran a mode cavallet per tal d’aguantar 
plataformes de treball. 
 No s’ha observat aquesta pràctica. 
- Si la feina obliga a utilitzar els tres últims graons, aquesta s’haurà de 
realitzar amb algun altre medi auxiliar. 

Molts sovint, els operaris pugen fins a l’últim graó i realitzen les 
tasques des d’aquest. 

- Les escales de tisora s’utilitzaran sempre sobre terres horitzontals. 
 No s’ha observat que no es respectés aquesta advertència. 
- Es prohibeix l’ús d’escales per a cobrir obertures superiors a 5 m. 
 No s’ha incomplert en cap cas observat durant el seguiment. 
- Les escales utilitzades a l’obra han de tenir tacs antilliscants. 
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No totes les escales disposen d’aquest sistema, ja que a moltes 
de tisora i a d’altres d’alumini de dos trams, se’ls hi han retirat o 
no se’ls hi han reposat els que van perdre. 

- Les escales estaran degudament ancorades per la part superior. 
En un principi, les escales estaven lligades per la part superior de 
tots dos muntants amb filferro. Al cap del temps, alguns d’aquests 
filferros es van trencar o retirar, i no s’han tornat a col·locar. 

- Aquestes, sobrepassaran un metre l’altura a salvar. 
La major part de les que s’han observat sobresurten una distancia 
que oscil·la entre els 70 cm i el metre. 

- Les escales de mà s’instal·laran de tal forma que la base fins al 
recolzament inferior haurà de ser ¼ de l’altura a salvar. 

L’accés a les plantes es fa mitjançant escales de mà d’alumini i de 
dos trams. La distancia a salvar entre plantes es de 3,50 metres, 
així que fins al recolzament inferior hi hauria d’haver uns 0,87 
metres aproximadament. Segons hem pogut comprovar en obra 
aquesta distancia oscil·la entre 1,80 metres i 1,50 metres. 

- No es podran portar pesos superiors a 25 Kg sobre les escales. 
Els materials o eines pesades s’acostumen a transportar amb 
l’ajuda de la grua torre. 

- Es prohibeix recolzar la base a llocs que puguin disminuir la seguretat. 
 No s’ha observat cap irregularitat al respecte. 
- L’ús de les escales serà per a una sola persona a la vegada. 

Algunes vegades, sobretot en les escales de mà d’accés a les 
plantes, els operaris pugen un darrera del altre sense respectar 
aquesta norma. 

- L’ascens i el descens per les escales es farà frontalment. 
Normalment, els operaris compleixen l’advertència, però s’observa 
alguna irregularitat algun cop. 

 
 
4.2.6.7.- Eines Manuals: Aquí s’hi inclouen màquines petites com 
foradadores, martells rotatius, pistoles, discs radials...etc. 
- Totes les eines elèctriques tindran doble aïllament de seguretat i 
estaran protegides per un diferencial de 30 mA. 

En línies generals, les màquines compleixen el requisit, i el 
diferencial està correctament instal·lat al quadre general de l’obra. 

- El personal que utilitzi les eines ha de conèixer les instruccions d’ús. 
La majoria de les màquines disposen d’un manual d’ús a l’abast 
de qualsevol operari que les utilitzi, però rares vegades aquests 
se’l han llegit. 

- Les eines seran revisades periòdicament segons el fabricant. 
Les eines no tenen establert cap període de revisió, sinó que les 
revisions les duen a terme els mateixos operaris quan les utilitzen. 

- Estaran guardades al magatzem de l’obra, s’hi portaran finalitzada la 
jornada i les mes pesades es col·locaran als prestatges propers al terra. 

Totes eines es guarden al magatzem al finalitzar la jornada, però 
aquest presenta un notable desordre i sovint es deixen pel terra. 

- La desconnexió de les eines no es farà estirant bruscament el cable. 
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Per regla general es compleix l’advertència, tot i que de vegades 
s’observa alguna pràctica irregular. 

- No s’utilitzarà cap eina que no tingui la claueta de l’endoll. Si es fan 
extensions es faran de la màquina a l’endoll i mai al revés. 
 No s’han observat irregularitats. 
- Els treballs amb aquest tipus d’eines es faran en posicions estables. 

Habitualment s’intenta treballar en llocs estables, però si la feina 
ho requereix, els operaris no fan cas de l’advertència. 

- S’han de mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
La neteja de les zones de treball a l’obra es realitza de forma 
periòdica, tot i que de vegades es descuida una mica. 

- Els cables d’alimentació de les eines estaran en bon estat. 
Molts cables es troben encintats o reparats amb connexions poc 
segures. 

- Els forats estaran protegits amb baranes. 
La majoria de forats a l’obra es troben protegits amb un entaulat 
continuo, però els que no ho estan disposen de les baranes 
reglamentaries. 

- S’hauran d’utilitzar els EPI’s corresponents (casc, guants, proteccions, 
roba de treball...etc). 

L’ús dels EPI’s es troba força normalitzat a l’obra, tot i que depèn 
molt de el treballador que estigui operant. 

 
 
4.2.6.8.- Bragues i cadenes: 
· Ganxos: 
- En cap cas sobrepassar la carga màxima. 
 No s’ha observat en cap moment aquesta pràctica. 
- No utilitzar ganxos vells ni reparats un cop deteriorats. Substituir-los. 
 Els ganxos utilitzats es troben en bon estat. 
- Han de disposar de pestanya de seguretat en condicions òptimes. 

La pestanya la revisa diàriament el mateix gruista i està en 
condicions òptimes. 

 
· Cables: 
 No s’han utilitzat cables en aquesta obra. 
 
· Bragues de gassa de 12 mm tancades amb costures: 
- Per a que la capacitat de càrrega sigui adequada no es formaran 
angles superiors a 90º amb les bragues. 
 No s’ha observat aquesta pràctica durant el temps de seguiment. 
- Comprovar que la braga quedi ben assentada a la part baixa del ganxo. 

La comprovació no es realitza sempre, sobretot si es tracta de 
càrregues petites. 

- Elegir els terminals adequats a cada ús (anelles, ganxos...etc.). 
Normalment l’elecció va a càrrec del gruista, però si es tracta de 
pesos poc importants, s’utilitza el que hi hagi instal·lat en aquell 
moment. 

- Assegurar la resistència dels punts de suport. 
 No es verifica casi mai. Nomes si el gruista està a prop. 
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- No deixar-les tirades pel terra o a la intempèrie, conservar-les tapades. 
Alguns cops es deixen per terra i, a vegades, al finalitzar la 
jornada no es recullen. 

 
· Normes de prevenció: 
- Protegir les cantonades amb draps, sacs o amb cantoneres. 

Es una pràctica que no s’observa casi mai, nomes si el material es 
delicat. 

- No utilitzar cables ni cadenes anul·lades. 
Normalment, si les bragues han estat anul·lades es llencen al 
contenidor. 

- A la càrrega a elevar s’hi triaran uns punts de fixació que no permetin el 
lliscament de les bragues. 

Si es tracta d’una càrrega que te molt volum o que pesa molt 
aquesta advertència es compleix amb força rigor, però en 
càrregues petites mai es fa. 

- La carrega haurà de romandre en posició d’equilibri durant l’alçat. 
Normalment les càrregues estan en posició d’equilibri mentre dura 
el procés, però sovint s’observa cert balanceig, sobretot en la fase 
inicial de l’elevació. 

- Si s’ha de moure una braga s’afluixarà suficientment per desplaçar-la. 
Normalment, primer es prova si la braga es mou sense afluixar-la, 
sinó cedeix, es deixa la càrrega a terra i s’afluixa la braga. 

- No es desplaçarà una braga situant-se davall de la carga. 
Normalment s’intenta no romandre sota les càrregues, però s’ha 
observat algun cop alguna pràctica assimilable. 

- No s’elevaran cargues de forma brusca. 
 Les càrregues petites sovint s’eleven a una velocitat excessiva. 
 
 
4.2.6.9.- Plataformes de descarrega de materials: 
· Instruccions d’us: 
- S’utilitzaran nomes elements de resistència adequada. 
 Tots els elements tenen la resistència normalitzada. 
- Abans de muntar-les es revisarà de que es disposi de tot el material. 

No es fa, ja que una plataforma va romandre uns dies a l’entrada 
de l’obra mig muntada, perquè s’estava a l’espera de l’arribada 
d’unes peces que faltaven per completar el muntatge. 

- Un cop instal·lada es revisarà que estigui ben ancorada i que 
s’impedeixi el bolcament. 
 Les plataformes es revisen un cop muntades. 
- Mentre no es realitzin operacions es mantindrà les baranes passades 
o, sinó en tinguessin, s’hi habilitarà una cadena que impedeixi el pas. 

Normalment, les baranes estan tancades sinó es realitzen 
operacions, però algun cop han estat obertes durant períodes de 
temps relativament curts. 

- S’ha de tenir en cada plataforma un equip contra caigudes ancorat a un 
punt sòlid i independent de la plataforma. 
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Cada plataforma disposa d’un ancoratge clavat al forjat i preparat 
per a instal·lar-hi l’equip contra caigudes, que nomes esta instal·lat 
si a la planta s’hi realitzen operacions de forma contínua. 

  
· Normes de prevenció: 

 - Es revisaran periòdicament els punts d’ancoratge de la plataforma. 
La plataforma esta estabilitzada per puntals clavats al forjat, que 
nomes son revisats sobre la marxa. 

 - Queda prohibit sobrecarregar una plataforma de descarrega. 
  Les plataformes no s’acostumen a sobrecarregar. 
 - No emmagatzemar materials a les plataformes. 

Es una pràctica que no s’acostuma a veure, però sovint es deixen 
materials durant un període de temps relativament llarg. 

 - En cap cas l’operari es situarà entre la càrrega i el buit. 
  No s’ha observat aquesta pràctica. 
 - Es prioritzarà l’ús de portapaletes per a la descarrega dels materials. 

Normalment se’n disposa d’una a la planta on s’hi efectuen 
operacions de càrrega i descàrrega de materials. 

 - Per a realitzar aquestes activitats s’usarà l’equip contra caigudes. 
  No sempre s’utilitza. 

- S’acotarà a la planta baixa la superfície de les plataformes superiors 
per evitar-hi el pas de personal. 

Es una advertència que no es respecta, ja que la zona no esta 
acotada. 
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4.3.- Valoracions del seguiment. 
 Desprès de la realització d’un seguiment del compliment del pla el mes 
exhaustiu que ens ha set possible, ens queda ara valorar el procés, exposant 
els aspectes mes interessants de l’aprenentatge, i intentant fer algun tipus de 
valoració personal que pugui ser d’interès. Intentarem repassar també les 
dificultats que se’ns han anat presentant durant l’anàlisi, i valorarem com es va 
actuar per sortejar-les o com s’hagués pogut fer. 
 
 Una de les coses que hem pogut veure durant el temps de seguiment, 
com ja hem comentat, ha set la dificultat amb la que ens trobàvem a l’hora 
d’accedir a la informació. Probablement, un contacte mes directe, mes personal 
i  mes freqüent amb les persones que ens podien facilitar la informació hagués 
ajudat a resoldre el problema, però també existeix cert darrera fons social, ja 
que molta gent encara no està del tot conscienciada de la importància 
fonamental de la seguretat a l’obra, i es per això que hem intentat posar-hi cert 
èmfasi en aquest document. 
 Hem pogut observar també durant el procés de seguiment, com s’han 
hagut de fer front a nombrosos imprevistos, sorgits durant l’execució de les 
diferents fases, i comprovar si han afectat i de quina manera a la seguretat a 
l’obra. Així doncs, desprès de la llarga aturada que va tenir lloc durant la fase 
d’estructures, es va poder veure com es van iniciar alguns treballs quan encara 
faltaven algunes mesures de protecció.  
 Un altre aspecte interessant a comentar, es l’evolució de la seguretat a 
l’obra. Hem vist com a l’obra, les mesures de protecció evolucionaven conforme 
aquesta anava avançant, a un ritme pràcticament similar al d’execució. Però 
contràriament a això, s’ha observat que aquesta evolució no era total, ja que les 
deficiències que quedaven pel camí, rares vegades es pal·liaven posteriorment. 
 Hem vist també, la importància que té la formació i informació en matèria 
preventiva, que sovint queda oculta o menyspreada a un segon pla, però que 
es pot comprovar observant el comportament dels propis treballadors. Segons 
s’ha vist, l’operari que te un grau mes elevat de formació, i que per tant 
posseeix una major informació sobre protecció i prevenció a la feina, 
generalment es mes propens a utilitzar en major nombre les mesures de 
protecció i a fer-ho mes adequadament, probablement perquè te un grau de 
consciencia mes elevat.  

Desprès d’haver realitzat totes les aquestes comprovacions, nomes dir 
que avui dia, el paper està encara molt lluny de la realitat. 
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5.- Seguiment de l’accidentalitat 
de l’obra 
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 En aquest punt del projecte, passarem a analitzar els aspectes 
relacionats amb els accidents de treball. Per a fer-ho explicarem, en primer lloc, 
que s’entén per accident de treball, fent incidència a les causes que el 
provoquen. Exposarem també, els aspectes mes genèrics sobre la investigació 
d’accidents, com per exemple les diferents metodologies que existeixen o els 
objectius que persegueixen, a mes d’explicar breument d’alguns dels tipus 
d’investigació mes empleats pels tècnics de seguretat. En darrer lloc, farem un 
seguiment de l’accidentalitat a l’obra, realitzant un treball de camp d’extracció i 
interpretació de dades i concloent-ho amb una sèrie de valoracions. 
 
 
 5.1.- L’accident de treball. 

Des del punt de vista de la seguretat al treball, es coneix com a accident 
la materialització d’un risc a través d’un succés imprevist que interromp o 
interfereix la continuïtat dels treballs i que pot suposar un dany per a les 
persones o els materials. 
 Així doncs, segons aquesta definició, en un accident s’hi poden veure 
nomes implicats els treballadors, els materials o tots dos a la vegada. Aquí 
però, moltes definicions fan una sèrie de diferenciacions, classificant l’accident 
sense danys personals com a accident blanc o incident, i el que implica als 
operaris com a accident. Així doncs tindrem: 
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PERSONALS 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO 
SI 

 
 
 

NO 
 

 
 

     MATERIALS 
 
 
 SI 
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Incident 
 
 
 

Accident sense 
pèrdues 

 
 

Accident amb 
danys materials 

 
Accident amb 

danys materials i 
personals 

 
Accident amb 

danys personals 

     
 Si enfoquem la definició d’accident des d’un punt de vista mèdic, tindrem 
que, per al metge, un accident de treball és algun tipus de patologia traumàtica 
provocada generalment per factors mecànics o ambientals relacionats amb el 
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treball. Així doncs, mèdicament parlant, nomes hi haurà accident o accidentat 
quan hi hagi una lesió. 
 És fàcil però, confondre aquesta definició amb la de malaltia 
professional, ja que, tan l’accident com la malaltia, tenen les mateixes causes, 
els factors ambientals derivats del treball, i les mateixes conseqüències, la 
lesió. És per això, que s’estableixen uns criteris diferenciadors que permeten 
distingir cada dany, i classificar-lo segons si és derivat d’una malaltia 
professional o d’un accident. 
 

FACTOR  
DIFERENCIADOR 

ACCIDENT  
DE TREBALL 

MALALTIA  
PROFESSIONAL 

PRESENTACIÓ 
INICIACIÓ 
MANIFESTACIÓ 
CAUSA - EFECTE 
TRACTAMENT 

Inesperada 
Sobtada, brusca 
Externa i única 
Relació clara 
Quirúrgic 

Esperada 
Lenta 
Interna i repetida 
Relació difícil 
Mèdic 

 
 Des d’un punt de vista legal, i acollint-nos al que es diu a la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, un accident de treball és tota lesió corporal que 
el treballador sofreixi per conseqüència del treball realitzat a tercers. 
 
 5.1.1.- Causes dels accidents: 
 Intentar definir les causes d’un accident no és tasca fàcil, i implica entrar 
en profunditat en el procés d’anàlisi d’aquest, que s’explicarà amb mes extensió 
en el següent apartat del projecte. Podem entendre, doncs, com a causes d’un 
accident, les diferents condicions o circumstancies que ens apareixen durant el 
procés d’anàlisi de les diferents fases d’aquest. 
 Aquestes circumstancies, es poden dividir en dos grans grups segons 
l’origen que tinguin. Existeixen les causes humanes, o factor humà, que són 
totes aquelles actuacions humanes que poden ser causants d’un accident 
(actes perillosos, practiques no segures...etc.). L’altre origen, és causat per 
factors tècnics, i es pot definir com el conjunt de condicions materials que 
poden originar l’accident (condicions insegures dels materials...etc.). 
 Existeixen diferents polítiques a l’hora de definir quin d’aquests dos 
aspectes és el que pesa mes en un accident. Es pot anar d’un pol, a el pol 
oposat, ja que, incidint directament sobre el factor tècnic, s’aconsegueixen 
resultats a curt plaç, i ens podem oblidar del comportament humà, que sempre 
resulta imprevisible. S’ha de tenir en compte però, que el factor tècnic també 
depèn en certa forma del factor humà, ja que, al cap i a la fi són les persones 
les que proposaran i posaran en pràctica les mesures de protecció i prevenció. 
 
 5.1.2.- El factor humà: 
 Seguint la línia del que s’ha exposat en el paràgraf anterior, s’ha de fer 
una especial menció en les deficiències administratives, que són dependents 
directes del factor humà, i que poden donar lloc a condicions tècniques 
deficients, que són la causa indirecta però total, de la majoria dels accidents de 
treball. Com es pot veure en el següent esquema, les deficiències 
administratives, sovint provoquen una sèrie de “causes bàsiques” (factors 
personals o de treball inadequats) o de “causes immediates” (pràctiques o 
condicions insegures), que són les desencadenants dels accidents. 
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 Segons l’esquema, les causes immediates de l’accident, és a dir, els fets 
que el motiven, estan constituïdes per practiques insegures (factor humà), i 
condicions insegures (factor tècnic). És difícil, com ja s’ha dit, aclarir quin 
d’aquests dos aspectes té mes pes en la formació d’un accident, ja que, darrera 
de l’error tècnic, sempre, en últim terme, hi ha l’error humà. D’aquí podem 
deduir que, en tot accident, intervenen conjuntament una part de factors tècnics 
i una altra d’humans. 
 Com podem veure, doncs, el ser humà és el responsable del 100% dels 
accidents, ja sigui perquè comet practiques insegures, o perquè ocasiona 
condicions insegures. És per això, que el tècnic en prevenció, ha d’arribar a 
entendre la importància de la comprensió de les pautes de la conducta 
humana, de cara a plantejar estratègies mes efectives per a la prevenció 
d’accidents. 
 
 
 
 
 
 
 

DEFICIENCIES 
ADMINISTRATIVES 

FACTORS 
PERSONALS 

INADEQUATS 

FACTORS 
DE TREBALL 
INADEQUATS 

PRÀCTICA 
INSEGURA 

CONDICIÓ 
INSEGURA 

ACCIDENT 

LESIONS 
PERSONALS 

DANYS A LA 
PROPIETAT 

PERDUES 

CAUSES BÀSIQUES 

CAUSES IMMEDIATES 

CONSEQUÈNCIES 
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 5.2.- Investigació d’accidents. 
 Mitjançant la investigació d’accidents, el que s’intenta, és localitzar les 
diferents causes que han provocat els successos. Aquesta pràctica analítica, és 
una de les mes importants, i hauria de ser dominada per tots els tècnics 
dedicats a la prevenció de riscos laborals. 
 És evident, que les causes dels accidents les constitueixen factors de 
risc que no havien estat detectats o, en tot cas, eliminats, abans de que passes 
l’accident. La investigació d’accidents exigeix una actuació posterior, a fi 
d’aplicar l’experiència obtinguda per a preveure futurs accidents. És per això, 
que les causes dels accidents constitueixen una important font de dades, que 
hauran de ser identificades i correctament interpretades pels tècnics en 
prevenció, per tal de proposar noves mesures mes eficients en un futur. 
 

Així doncs, podem dir que la investigació d’accidents comprèn dos tipus 
bàsics d’objectius: El primer, els objectius directes, són els que tenen com a 
finalitat conèixer la realitat dels fets i persegueixen una reconstrucció fidel de la 
situació que existia abans de l’accident. El segon, els objectius derivats, són els 
que tenen com a fi la futura eliminació de les causes identificades com a 
responsables directes de l’accident, per tal d’evitar situacions similars. 

 
5.2.1.- Metodologia: 
En la investigació d’un accident, es persegueix, com s’ha comentat, 

conèixer de la forma mes real possible les circumstancies i situacions de risc 
que han donat lloc a l’accident, a fi de poder-ne analitzar les causes. 

Per a que aquesta investigació es faci de forma operativa i eficaç, 
s’haurà de descompondre el procés d’investigació en varies etapes, estudiant 
cada una d’elles de forma independent: 

Presa de dades: En aquesta fase prendrem totes les dades referents al 
tipus d’accident, l’hora, el lloc, les condicions de treball, el mètode de 
treball i d’altres dades que puguin ser d’interès. Durant aquesta operació 
s’ha d’evitar buscar responsabilitats o fer judicis de valor, i s’haurà de 
procurar fer la presa de dades el mes aviat possible i preguntar a les 
diferents persones que puguin aportar dades. 
Integració de les dades: Un cop recopilada la màxima informació 
possible sobre el cas, s’ha de fer un tractament i una valoració global 
d’aquesta. S’ha de posar especial atenció a la viabilitat de les dades i a 
la seva lògica en un context total, eliminant la informació confusa o poc 
creïble. 
Determinació de les causes: Molt important en aquesta fase, és entendre 
que nomes utilitzarem com a causes els fets, agents, o circumstancies, 
realment existents, i mai coses que suposem que han pogut ocórrer. Per 
a facilitar l’obtenció de les causes, analitzarem les diferents fases de 
l’accident, diferenciant les causes primàries, que són l’origen de 
l’accident, de les immediates, que són les que desencadenen l’accident. 
També es separaran les causes tècniques de les humanes. 
Selecció de les causes: Arribats a aquest punt de l’anàlisi haurem 
obtingut un nombre de causes relativament elevades. És per això, que 
haurem de seleccionar les que realment tinguin una participació decisiva 
en l’accident, i diferenciar-les de les altres, que tot i incidir en l’accident, 
la seva participació no ha estat definitiva. 
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L’objectiu d’aquesta etapa, és el de l’obtenció de les causes principals de 
l’accident. Les causes principals, han de ser causes sobre les que es 
pugui actuar per eliminar-les. Així, no seran causes principals totes 
aquelles les quals sigui inviable actuar sobre elles i, en canvi, ho seran 
totes aquelles que quan se les elimini, s’elimini també el risc d’accident 
en un percentatge elevat dels casos. 
Ordenació de causes: Si bé el principal objectiu, el de conèixer el que va 
passar, ja estaria complert, la investigació s’haurà de finalitzar amb una 
ordenació de les causes, per tal d’establir una sèrie de mesures 
correctores prioritàries per tal d’evitar futurs accidents similars. 
 
5.2.2.- Tipus d’investigació: 
Immediatament desprès d’un accident, hi hauran d’haver, com a mínim, 

dos línies d’investigació, per tal de garantir l’eliminació total del risc. La primera, 
és la que es realitza des de la línia de comandament, per tal d’adoptar les 
mesures correctores urgents i informar a la direcció. L’altra, l’haurà de realitzar 
un especialista en prevenció de riscos laborals, per tal d’aclarir les situacions 
especials, o no suficientment definides, en la primera investigació. 

 
 
5.3.- Seguiment de l’accidentalitat a l’obra. 
5.3.1.- Metodologia utilitzada en el seguiment: L’apartat de seguiment de 

l’accidentalitat, ha estat una fase del projecte que ha presentat un seguit de 
dificultats, que hem intentat anar salvant durant el temps que ha durat. 
Possiblement, una millor planificació de la metodologia a seguir hauria evitat o, 
si mes no, minimitzat, algunes d’aquestes dificultats. 

En primer lloc, es va intentar recórrer a les anotacions del llibre 
d’incidències com a guia de l’apartat del seguiment dels accidents. Passat un 
temps, en veure que el llibre d’incidències seguia buit, es va decidir preguntar 
als propis operaris de l’obra sobre els accidents o incidents que havien tingut 
lloc. 

Com hem pogut observar durant el procés, existeix un cert grau de 
desconfiança per part d’alguns treballadors, a l’hora de compartir informació 
sobre els accidents que ells mateixos o que companys seus han sofert. Tot i 
així, es van poder extreure algunes narracions de successos que, tot i resultar 
una mica confuses i superficials, ens serviran per a poder realitzar un 
seguiment bàsic. 

 
Així doncs, per a la primera fase del seguiment, la presa de dades, hem 

elaborat unes taules que ens han servit per extreure la informació bàsica dels 
accidents de forma esquemàtica. Aquestes taules es mostren en el full adjunt. 

Un cop extretes les dades bàsiques, les hem fet passar per un procés 
d’integració, suprimint de forma parcial o total les parts que resultaven 
contradictòries, poc viables o poc fiables, i del que n’ha resultat una narració 
mes o menys clara i viable on hi queden registrades la major part de les dades 
mes importants referents a l’accident. Un cop realitzades aquestes dues 
primeres fases, el treball de camp pràcticament ha finalitzat i nomes ens queda 
fer un anàlisis de les dades dels accidents i incidents obtinguts. 
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5.3.2.- Anàlisis dels accidents: Per a fer un seguiment dels accidents, 

com ja s’ha comentat, ens hem vist amb una sèrie de dificultats que faran 
costosa la tasca d’anàlisis, com es veurà a continuació, ja que la presa de 
dades que s’ha realitzat no és del tot satisfactòria, degut a una certa 
desconfiança dels operaris a l’hora de compartir aquest tipus d’informació. 

Així mateix, el recull d’accidents és pobre, i la majoria d’ells són petits 
incidents mal narrats dels que intentarem fer-ne un breu anàlisi, intentant-ne 
determinar les causes principals o proposant mesures que suposem els 
haguessin pogut evitar. 

 
El dijous 5 de Juny del 2008, entre les 17 i les 18 hores, un operari 

encarregat de l’encofrat del forjat de la planta soterrani -3, es colpeja la mà amb 
el martell mentre clavava un clau. Té l’extremitat lleugerament dolorida durant 
la resta de la jornada, però la lesió no passa d’aquí. 

Com podem veure, l’accident té lloc entre les 17 i 18 hores, és a 
dir, gairebé al final de la jornada. Segons s’ha pogut investigar, el clau es 
trobava en un dels laterals del forjat i clavar-lo presentava un cert grau 
de dificultat. A mes, l’operari no portava guants durant l’operació. 

Una de les possibles causes és una disminució en l’atenció cap a 
la feina, ja que el treballador, realitzava tasques repetitives des de feia 
dies i a mes es trobava en una hora propera al final de la jornada. Una 
possible mesura per a evitar-lo, seria intentar que els treballadors no 
facin tasques repetitives durant un llarg període de temps, o canviar les 
tasques a realitzar durant la jornada a fi de que aquesta no es faci 
monòtona. Un mesura que hagués minimitzat els danys de l’accident, 
seria que l’operari hagués anat equipat amb els EPI’s adequats. 
 
El divendres 27 de Juny del 2008, entre les 17 i les 18 hores, durant el 

procés de desmuntatge de la penúltima planta de la bastida tubular d’accés a 
les plantes inferiors, cau una maça des d’una plataforma de treball, ja que el 
llistó inferior i la xarxa de protecció havien estat desmuntats. La zona vertical a 
la bastida es trobava delimitada per puntals i cinta de senyalització a la planta 
inferior i cap operari havia accedit a la zona. 

L’incident, ja que no hi ha hagut danys de cap tipus, té lloc en la 
fase de desmuntatge d’una bastida, tasca que ha de ser supervisada per 
un tècnic amb formació. La tasca, segons s’ha pogut saber, estava sent 
realitzada amb supervisió puntual (el tècnic ho feia durant un breu 
període de temps un cop o dos per dia). 

Està força clar, que la causa principal de l’accident és una mala 
planificació del procés, ja que han estat retirades les dues mesures de 
protecció de caiguda d’objectes sense que els treballs de desmuntatge 
haguessin finalitzat. Així, una mesura que hagués pogut evitar l’incident, 
és la de no retirar algun d’aquests sistemes fins casi el final del procés i, 
en tot cas, quan s’hagin retirat, mantenir un estricte ordre i neteja a les 
plataformes i utilitzar els cinturons portaeines. Tot i això, si el tècnic 
hagués supervisat el procés o els operaris haguessin tingut una millor 
formació en matèria de seguretat també s’hagués eliminat el risc. 
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El dimecres 30 de Juliol, sobre les 9 hores, un operari encarregat de 
muntar les xarxes de seguretat li dona indicacions al gruista perquè aquest li 
pugi un sac ple d’eines a la primera planta. El gruista inicia la maniobra i el 
treballador s’allunya de la carrega a una distancia de seguretat. A escassos 
metres del terra el sac es trenca i les eines cauen al terra sense provocar cap 
dany a cap operari o material. 

Amb les dades obtingudes, no queda clar si el sac es trenca a 
causa de que es troba en mal estat, o si s’ha sobrecarregat i cedeix al 
pes del seu contingut. En tot cas, l’actuació de tots dos operaris es poc 
segura, ja que s’han de pujar les eines mitjançant els mitjans adequats. 

De totes formes, s’hagués hagut de revisar l’estat del sac 
anteriorment a realitzar la maniobra. Així doncs, possiblement una millor 
formació dels operaris en matèria de seguretat hagués evitat l’incident, 
així com una millor planificació a l’obra en aquest aspecte, ja que 
s’haguessin disposat de mitjans mes adequats per al transport d’eines. 
 
El dimarts 2 de Setembre del 2008, quan el cap d’obra arriba a aquesta 

per començar la jornada de tarda, sobre les 15 hores, es troba un paquet de 
taulons de fusta destinats a les baranes de seguretat bolcat pel terra. Com que 
al migdia es paralitzen tots els treballs a l’obra durant dues hores no hi ha cap 
operari que hagi estat afectat pel bolcament. 

Un aspecte que s’ha de comentar per a entendre el succés 
anterior, és el de les zones d’emmagatzematge de l’obra, ja que la 
planificació d’aquestes deixa molt que desitjar. Fent una observació 
d’aquestes zones, podem veure que no queda clar on s’ha d’apilar cada 
material, ja que molts, sobretot els que han de tenir un ús freqüent o 
immediat, es troben apilats en zones de transit freqüent i sense un ordre 
clar o estructurat. 

S’ha de dir també, que l’obra disposa de poc espai per a aquestes 
tasques i no és d’estranyar, doncs, que algun d’aquests paquets hagi 
acabat bolcant. En tot cas, una millor planificació de l’espai i de les 
zones d’emmagatzematge de materials, segurament, hagués evitat 
l’incident. 
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5.4.- Valoracions sobre el seguiment. 
El procés de seguiment de la sinistralitat en una obra, és un procés 

costos, llarg i, sobretot, que requereix un cert grau d’implicació i constància. 
Com ja s’ha comentat, presenta una cert grau de dificultat, ja que si no es tria 
l’estratègia adequada pot abocar-nos al fracàs. La constància i implicació s’han 
de posar de manifest amb visites força freqüents a l’obra, en les que s’ha de 
parlar amb els treballadors, que són els que sofreixen els accidents de primera 
mà i, sobretot, realitzar un procés d’observació i seguiment acurat de les 
tasques realitzades i de la metodologia seguida per a la seva realització. 

És important, entendre que un bon seguiment dels incidents i accidents 
lleus, ens serà de molta ajuda per evitar accidents de major grau. Segons els 
estudis realitzats per F.E. Bird del ICNA (Insurance Company of North 
America), existeix una relació piramidal entre els incidents ocorreguts i els 
accidents. La teoria, tal com se’ns mostra al gràfic, diu que per cada 600 
incidents ocorreguts en un centre de treball, n’ocorrerà un de greu o mortal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Però aquest seguiment, no nomes ens serà útil per tal d’establir una 

relació entre incidents i accidents, i esbrinar el grau de risc que tenim de patir 
un accident mes greu, sinó que, un correcte anàlisi d’aquests, ens portarà a 
identificar riscos que no han estat correctament eliminats o detectats, i podrem 
aplicar mesures correctores per tal d’intentar eliminar-los. 

Així doncs, podem dir que, portar un bon seguiment de la sinistralitat en 
una obra, tot i ser un procés costos, es pot considerar una molt bona mesura 
preventiva per intentar evitar que els treballadors estiguin exposats a riscos. 
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 Havent fet un seguiment del compliment de les mesures del pla, i un 
seguiment de la sinistralitat de l’obra, ens queda ara comprovar que els 
aspectes contemplats al pressupost es compleixin també. Així doncs, en aquest 
punt, intentarem analitzar els aspectes mes genèrics d’aquest pressupost i la 
seva estructuració bàsica, per a poder fer desprès, un anàlisi del compliment el 
mes exhaustiu que ens sigui possible. Explicarem també breument, la 
metodologia que hem utilitzat per a fer-lo, i intentarem extreure’n algunes 
valoracions. 
 
 
 6.1.- Contingut del pressupost. 
 6.1.1.- Conceptes i aspectes bàsics del pressupost: 
 Segons trobem redactat al R.D. 1627/1997, als projectes de construcció 
de nova planta, reforma, reparació i enderroc, hi ha de constar un Estudi de 
Seguretat i Higiene al treball sempre que: 

· El pressupost d’execució material de l’obra sigui igual o superior 
a 450.760 € incloent-hi  totes les fases d’execució. 
· La duració de l’obra s’estimi que serà mes de 30 dies laborals. 
· El total dels dies treballats superi els 500 dies. 
· Si s’estima que a l’obra existiran situacions d’especial risc. 

 Així doncs, podem dir que, pràcticament la totalitat de les obres en 
construcció hauran d’estar dotades d’un estudi de seguretat i salut, a excepció 
de les petites reformes. Aquest estudi, a mes de la memòria informativa, el plec 
de condicions, o els plànols, haurà de tenir també un apartat d’amidaments de 
totes les unitats i elements de seguretat i higiene que hagin de ser projectades. 
 Juntament a l’apartat d’amidaments, l’estudi haurà d’incorporar també un 
pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i 
execució de les mesures proposades. Aquest pressupost, es desglossarà en 
partides, que contindran la valoració unitària dels elements i una suma total 
d’aquestes, per partides i total. 
 El pressupost de l’estudi de seguretat i salut es farà com a unitat 
independent al pressupost general de l’obra, i no s’hi inclouran els costos 
exigits per a la correcta execució dels treballs, ja que es pressuposa que això 
haurà d’estar inclòs al càlcul de cada tasca. 
 
 6.1.2.- Estructuració i aspectes a contemplar: 
 Estructuració bàsica: 

Com ja s’ha dit, el pressupost estarà estructurat en capítols, que 
intentaran recollir la totalitat de les mesures incloses en l’estudi de forma clara, 
concisa i ordenada. Per a fer-ho, el dividirem de manera que, com a mínim, hi 
constin les sis partides bàsiques: 
  · Equips de protecció individual. 
  · Mitjans de protecció col·lectiva. 
  · Senyalització. 
  · Instal·lacions i equipaments d’higiene i salubritat del personal. 
  · Medicina Preventiva i Primers Auxilis. 
  · Formació i reunions d’obligat compliment. 
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 Estructuració de les unitats d’obra: 
 Les unitats d’obra que formen part del pressupost de l’estudi de 
seguretat i salut, són aquelles mesures de protecció, prevenció, senyalització o 
higiene, que comportin uns costos quantificables i independents del procés 
constructiu. 
 Per exemple, la contenció d’una rasa per evitar que les terres es 
s’ensorrin, no és tan sols una mesura de seguretat per als treballadors, sinó 
que també s’efectua per a poder realitzar la cimentació, per el que aquesta 
mesura no comporta un cost específic en seguretat, a diferencia, per exemple, 
de la instal·lació de xarxes per a la caiguda d’objectes o les baranes de 
seguretat. 

Redactarem les unitats d’obra de forma especifica, clara i ordenada, per 
tal de que continguin tota la informació necessària, i que la seva lectura no 
pugui crear confusions: 

· Unitat.- Les unitats de mesura mes comunes són: uts., m, m2 i 
partides alçades. 
· Tipus d’unitat d’obra.- Especificarem la mesura de seguretat, 
senyalització o equipament. 
· Materials.- Definirem també les característiques del material, 
mesures...etc. 
· Formes d’execució.- Explicarem clarament els sistemes 
d’execució utilitzats en cada mesura, com també els d’ancoratge. 
· Inclourem els aspectes que es creguin importants per a la 
correcta interpretació dels sistemes. 

 Determinació i criteris de medició dels capítols: 
 Generalment, les unitats d’obra relacionades amb la seguretat i higiene 
al treball es mesuren amb unitats. Algunes d’elles però, degut a les seves 
característiques especials, no es poden establir amb unitats de medició, és per 
això que sovint haurem d’utilitzar les partides alçades. 
 
 
 6.2.- Metodologia i objectius. 
 6.2.1.- Objectius del seguiment: A diferencia d’alguns dels seguiments 
realitzats fins al moment, el seguiment del compliment del pressupost te un 
doble objectiu. El primer, es comprovar que totes les mesures pressupostades 
en el pla siguin les que s’han disposat a l’obra, i que s’hagin instal·lat amb les 
quantitats que s’havia previst. Així doncs, es podran aportar mesures 
addicionals, o algun augment referit a les quantitats previstes inicialment, si es 
cregués necessari, però mai s’acceptaran reduccions o omissions en aquests 
aspectes. De la mateixa forma, s’haurà de comprovar que els elements 
incorporats a l’obra, tinguin les característiques adequades, i que estiguin dintre 
del marc legal previst per aquests. 
 L’altre, es refereix a l’estructura del pressupost pròpiament dita, en el 
que haurem d’analitzar que el contingut d’aquest s’adeqüi a les exigències 
redactades en el R.D. 1627/1997, en el que se’ns defineixen les partides 
bàsiques, que ja hem comentat anteriorment, així com l’estructuració bàsica de 
les unitats d’obra, per tal de que aquestes siguin el màxim de clares i concises 
possibles, evitant així qualsevol dubte en la interpretació de les dades 
pressupostades. 
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6.2.2.- Metodologia utilitzada: En qualsevol seguiment d’obra que hem 
hagut de realitzar, es poden distingir tres tipus diferents d’operacions. Primer, 
s’intenta sintetitzar la informació, d’una manera que ens permeti obtenir en 
obra, totes les dades que necessitem de manera rapida i clara, quan es 
realitzin les comprovacions. Un cop sintetitzada aquesta informació, comença 
el treball de camp, la majoria d’aquest realitzat en obra, i que en aquest cas 
consistia en comprovar els amidaments i observar que els elements fossin els 
adequats. Finalment, un cop recollides les dades, s’han d’ordenar i classificar 
degudament, per tal de poder analitzar quins son els aspectes que s’han 
complert i quins no, per treure’n així, finalment, unes conclusions o valoracions 
que puguin ser d’interès. 

 
Durant aquest seguiment, com en tots, ens hem anat trobant amb una 

sèrie de problemes que ens han fet canviar l’estratègia inicialment prevista per 
tal de dur-lo a terme. 

Per a realitzar el seguiment, inicialment varem transformar la informació 
continguda en el pressupost en forma de taules, com les que es mostren en els 
fulls adjunts, per tal de poder compilar les dades obtingudes a l’obra d’una 
forma clara però a la vegada sintetitzada. A peu d’obra però, quan es van 
començar a realitzar les comprovacions, es va veure que amb les taules no 
s’aconseguia recopilar tota la informació, i es van haver de fer anotacions en 
uns fulls addicionals. 
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 6.3.- Seguiment del compliment del pressupost. 
 6.3.1.- Aspectes complerts i incomplerts: Arribats a aquest punt, desprès 
d’haver realitzat totes les comprovacions necessàries, s’han d’analitzar ara els 
aspectes que s’han complert i els que no, tan en l’aspecte referit a les 
quantitats dels materials, com en que aquests compleixin amb les 
especificacions indicades al pressupost. 
 Abans però, s’ha de tenir en compte una dada significativa. En el pla 
redactat per l’empresa responsable de l’execució de les dues fases analitzades, 
no hi constava cap pressupost, així que el seguiment l’hem hagut de realitzar 
basant-nos amb el pressupost inclòs en l’estudi de seguretat i salut. La 
importància d’això, resideix en que en aquest estudi es fa referència a aspectes 
mes genèrics de l’obra, englobant totes les seves fases, i evidentment algunes 
no tenen interès en el nostre seguiment. Així doncs, alguns dels elements 
referits al pressupost pertanyen a altres fases que no han estat estudiades. 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: (Capítol 1) 
 
Unitat d’obra 

 
Quantitat 

Quantitat 
Observada 

 
Ut. Armari metàl·lic individual doble compartiment 
interior de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb 
desmuntatge inclòs. 

 
12 

 
0 

 
Ut. Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m 
d’amplària amb capacitat per a 5 persones, col·locat i 
amb el desmuntatge inclòs. 

 
1 

 
4 

 
Ut. Recipient per a la recollida d’escombraries de 100 
l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. 

 
1 

 
1 

 
Ut. Farmaciola portàtil d’urgència, amb el contingut 
establert a l’ordenança general de seguretat i salut en 
el treball. 

 
2 

 
1 

 
Ut. Mes de lloguer de caseta prefabricada per a 
serveis d’obra de 3,5x1,90 m, dutxes, un lavabo amb 
tres aixetes i termo elèctric de 50 litres de capacitat... 

 
24 

 
0 

 
Ut. Transport de caseta prefabricada a obra inclòs 
descàrrega i posterior recollida. 

 
1 

 
0 

  
 Comentaris: Com es pot veure, no hi havia cap armari individual als 
vestuaris de l’obra, nomes hi havia penjadors i bancs, i alguns dels últims no 
complien amb les mesures establertes o no presentaven l’estabilitat adequada. 
Tampoc hi havia cap caseta prefabricada amb les característiques aquí 
descrites, tot i que n’hi havia una pels vestuaris, una pel menjador i una pel 
magatzem/oficina. 
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SENYALITZACIÓ: (Capítol 2) 
 
Unitat d’obra 

 
Quantitat 

Quantitat 
Observada 

 
Ut. Placa de senyalització de seguretat laboral de 
planxa d’acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada 
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs. 

 
2 

 
2 

 
Ut. Bastidor d’acer galvanitzat, per a suport de 
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge 
inclòs. 

 
2 

 
0 

 
Ut. Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 
làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el 
desmuntatge inclòs. 

 
10 

 
1 

 
m. Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m 
d’alçària i amb el desmuntatge inclòs. 

 
49,75 

 
20 

 
Ut. Con de plàstic reflector de 50 cm d’alçària. 

 
10 

 
6 

 
 Comentaris: Com ja hem vingut comentant, la senyalització a l’obra es 
bastant deficient. Hi ha poques senyals que adverteixin dels perills i no estan 
col·locades sobre bastidors. Hem observat també com algunes tanques mòbils 
estan mig trencades. 
 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES: (Capítol 3) 
 
Unitat d’obra 

 
Quantitat 

Quantitat 
Observada 

 
m. Protecció col·lectiva vertical del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no... 

 
33 

 
35 

 
m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular 
amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada... 

 
97,60 

 
0 

 
m2 Protecció horitzontal d’obertures amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d’acer, 
elaborada a l’obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de... 

 
95,34 

 
120 

 
m2 Protecció horitzontal d’obertures d’1 m de 
diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i el 
desmuntatge inclòs. 

 
36,40 

 
90 

 
m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars 
i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 
tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i... 

 
97,60 

 
85 
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m. Barana de protecció per a escales, d’alçària 1 m, 
amb travesser de fusta fixada amb suports de 
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb... 

 
99,55 

 
120 

 

 
Ut. Topall per camió en moviments de terres, amb 
tauló de fusta de pi i piquetes de barra d’acer 
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al... 

 
2 

 
- 

 
m. Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura 
metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge 
inclòs. 

 
16 

 
0 

 
m. Tanca d’alçària 2 m, de planxa nervada d’acer 
galvanitzat, pals de tub d’acer galvanitzat col·locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb desmuntatge. 

 
27,40 

 
35 

 
m. Barana de protecció en el perímetre del sostre, 
d’alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de 
tub metàl·lic de 2,3’, sòcol de post de fusta, fixada... 

 
464,25 

 
300 

 
 Comentaris: Tot i que hem pogut observar que alguns elements, com per 
exemple la protecció vertical de la bastida tubular amb xarxes o la marquesina 
de protecció, no s’han col·locat, podem dir que gran part de les proteccions 
col·lectives pressupostades s’han observat desprès en obra. A mes, s’ha optat 
per mesures com la protecció vertical amb xarxes, a part de la de baranes, que 
no estan pressupostades. 
 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS: (Capítol 4) 
 
Unitat d’obra 

 
Quantitat 

Quantitat 
Observada 

 
Ut. Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes 
màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de 
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès... 

 
43 

 
20 

 
Ut. 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. 

 
13 

 
7 

 
Ut. Protector auditiu de tap d’escuma, homologat 
segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458. 

 
5 

 
4 

 
Ut. Parella de guants per a ús general, amb palmell, 
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la 
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció 
elàstica al canell. 

 
26 

 
10 
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Ut. Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, 
per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat i segons UNE-EN 340. 

7 4 

 
Ut. Parella de guants de material aïlant per a treballs 
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 
7500 V, homologats segons UNE-EN 340. 

 
6 

 
0 

 
Ut. Parella de botes dielèctriques resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca... 

 
6 

 
6 

 
Ut. Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, 
classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb 
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i 
mosquetó d’acer amb virolla roscada homologat CE. 

 
2 

 
0 

 
Ut. Cinturó de seguretat de suspensió ajustable, 
classe B, de poliester i ferramenta estampada, amb 
arnesos de subjecció per al tronc i per a les 
extremitats inferiors, homologat segons CE. 

 
6 

 
4 

 
Ut. Dispositiu antiblocatge, per a subjectar el cinturó 
de seguretat a una corda de 16 mm de D, d’aliatge 
lleuger, de qualitat F5. 

 
4 

 
4 

 
 Comentaris: Tot i que la majoria dels equips de protecció individual 
necessaris han estat sempre a disposició dels operaris, creiem que han estat 
insuficients en alguns casos. A mes, alguns d’ells no compleixen amb les 
prescripcions descrites al pressupost, ja que, per exemple, la gran majoria dels 
cascs de seguretat observats a l’obra no disposaven de pantalla facial. 
 
 
MÀ D’OBRA DE SEG. HIG. I FORMACIÓ: (Capítol 5) 
 
Unitat d’obra 

 
Quantitat 

Quantitat 
Observada 

 
h. Formació en Seguretat i Salut en el treball 
impartida als treballadors durant dos hores. 

 
12 

 
12 

 
Ut. Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut 
constituït per 6 persones. 

 
24 

 
- 

 
 Comentaris: Tal i com s’ha dit, la totalitat dels treballadors ha rebut 
formació en matèria de seguretat i salut. A l’obra, no s’hi ha designat cap 
comitè de seguretat tot i que com es veu, s’ha inclòs al pressupost.  
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 6.3.- Valoracions del seguiment. 
 Per tal de fer una valoració d’aquest seguiment una mica diferent, hem 
intentat dur a terme un càlcul hipotètic basant-nos en el que hem observat en 
obra, i que hem resumit en l’anterior apartat. S’ha de tenir en compte però, que 
el pressupost sobre el que s’ha fet el seguiment es el del E.S.S., i no el del 
P.S.S., ja que aquest no en disposa de cap; i que per tant, aquest pressupost 
contempla les mesures utilitzades durant totes les fases de l’obra, i no nomes 
les utilitzades en les dues fases sobre les que s’ha fet el seguiment. 
 El càlcul es el següent. 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: (Capítol 1) 
 
Unitat d’obra 

Quan. 
Obsr. 

Preu 
Ut. 

 
Import 

 
Ut. Armari metàl·lic individual doble compartiment 
interior de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb 
desmuntatge inclòs. 

 
0 

 
50,83 

 
0 

 
Ut. Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m 
d’amplària amb capacitat per a 5 persones, col·locat i 
amb el desmuntatge inclòs. 

 
4 

 
402,01 

 
1608,04 

 
Ut. Recipient per a la recollida d’escombraries de 100 
l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. 

 
1 

 
48,66 

 
48,66 

 
 Aquestes operacions, les hem repetit en totes les unitats d’obra del 
pressupost, i les hem resumit en capítols per tal de que el procés sigui mes àgil 
i estigui mes resumit. 
 
CAPÍTOL: 
 

Import: 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: (Capítol 1) 1.757,61 
SENYALITZACIÓ: (Capítol 2) 274,01 
PROTECCIONS COL·LECTIVES: (Capítol 3) 5.466,85 
PROTECCIONS INDIVIDUALS: (Capítol 4) 1.297,35 
MÀ D’OBRA DE SEG. HIG. I FORMACIÓ: (Capítol 5) - 
 

Els resultats, els hem comparat desprès amb el pressupostat inicialment 
en l’E.S.S, fent-n’hi el càlcul del tant per cent que representa sobre el total 
pressupostat. S’ha obtingut el següent. 
 
 
CAPÍTOL: 

Import 
Pressupost 

Import 
en Obra 

 
Percentatge 

Capítol 1 2.296,40 1.757,61 76,54% 
Capítol 2 1.260,52 274,01 21,74% 
Capítol 3 6.059,50 5.466,85 90,22% 
Capítol 4 2.336,88 1.297,35 55,51% 
Capítol 5 2.083,68 - - 
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El que s’intenta l’hora de fer aquest càlcul, es fer una estimació de les 
mancances de l’obra en matèria de seguretat i salut, per tal de poder veure en 
quins aspectes presenta mes deficiències i en quins menys. Tot i això, es pot 
considerar que l’estimació no es real, ja que hi han unitats d’obra on la quantitat 
observada, supera la pressupostada, i d’altres on passa absolutament el 
contrari. Per no mencionar que hi han mesures que s’han instal·lat encara que 
no figuressin al pressupost, d’altres que no tenen les característiques exigides 
a la descripció de la partida, o algunes que no son necessàries o pertanyen a 
d’altres fases que no han estat estudiades. 

De totes formes, si el pressupost fos el que ha de ser i si féssim cas del 
que aquí es diu, podríem considerar que a l’obra s’ha d’invertir mes 
principalment en senyalització que, d’altra banda, ja s’ha comentat anteriorment 
que era un dels aspectes mes deficients tan en el pla com en la seva posta en 
obra. Veiem també un important dèficit en quant a mesures de protecció 
individual, mentre que les proteccions col·lectives es un aspecte on s’hi ha 
prestat força atenció, cosa que també podem considerar que es correspon a la 
realitat observada en obra. Finalment, veiem que en el capítol de instal·lacions 
provisionals s’hi ha fet una important inversió, però que aquesta no es suficient 
per a pal·liar el que s’ha establert en projecte. La partida de formació en 
matèria de seguretat no s’ha tingut en compte ja que la major part d’aquests 
aspectes corren a càrrec de l’empresa contractista. 
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7.- Crítica del Pla de Seguretat i 
Salut i de la posada en obra. 
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 En aquest punt del projecte, i havent analitzat tots els aspectes referents 
al pla, es posseeix ja la informació necessària per a poder fer una breu crítica 
d’alguns dels seus aspectes, tant de les seves deficiències com de les seves 
virtuts. Aquesta crítica, s’intentarà realitzar sense extreure’n conclusions massa 
profundes, aspecte que veurem en mes detall a l’últim punt del projecte, sinó 
mes aviat comparant el seu contingut i estructura amb el que es recomana en 
d’altres plans o en algunes normatives, i centrant-nos mes en l’aspecte de com 
s’ha portat a l’obra. 
 
 7.1.- Contingut i estructura del pla.  

Segons diu el RD 1627/1997 en l’article 7, el PSS ha de ser 
l’especificació de les mesures que cada contractista està obligat a elaborar, 
aplicant als treballs que ha de realitzar les mesures de prevenció i protecció 
contemplades en l’ESS. Per ha fer-ho, cada contractista haurà d’analitzar, 
estudiar, desenvolupar i complementar les previsions fetes al ESS, en funció 
del seu propi sistema d’execució. 
 Considerant que la normativa no estableix el contingut específic ni 
l’estructura del pla, s’han hagut de consultar diferents guies, en les que a la 
majoria es recomana que sigui alguna cosa similar al següent: 

 
a) Memòria descriptiva dels procediments, els equips tècnics i els 

mitjans auxiliars que s’han de fer servir o la utilització dels quals es pot 
preveure. Identificació dels riscos que poden ser evitats, i indicació de 
les mesures tècniques necessàries; relació dels riscos laborals que no 
es poden eliminar, especificant les mesures preventives i de protecció 
per a reduir-los, valorant-ne l’eficàcia. 

En el pla sobre el que hem realitzat el seguiment, hi podem veure 
que la memòria descriptiva es la part mes extensa i completa d’aquest. 
S’hi analitzen les fases executades a l’obra de forma independent, 
identificant-ne els riscos i indicant les mesures de protecció i prevenció 
susceptibles de ser utilitzades, a mes dels mitjans auxiliars i els equips 
de protecció necessaris. 

Tot i això, aquesta encara presenta algunes deficiències en el seu 
contingut, tot i que moltes son de poca importància. En alguns apartats 
hi ha contradiccions, com per exemple en el nombre de treballadors que 
confluiran a l’obra, o no s’hi analitzen amb prou detall aspectes 
importants, com per exemple la senyalització dels perills. 

 
b) Plec de condicions particulars en el qual s’han de tenir en 

compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les 
especificacions de l’obra en concret, com també les prescripcions que 
s’han de complir en relació amb la utilització i conservació de màquines, 
estris, eines, equips preventius...etc. 

Podem observar que l’apartat del plec de condicions, tot i que està 
indicat com un punt independent a la pàgina on es resumeix el contingut 
del pla, no es troba desenvolupat d’aquesta forma desprès.  
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S’ha de dir però, que gran part del contingut que s’exigeix en el 
plec, es troba integrat dintre del pla, com les referències legals o les 
prescripcions referents a la maquinària utilitzada, tot i que en alguns 
casos es faci de forma massa superficial. 

 
c) Plànols en els quals cal desenvolupar els gràfics i els 

esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les 
mesures preventives definides a la memòria. 

De la mateixa forma, trobem que els plànols estan indicats a 
“l’índex” del pla, però amb la diferencia que aquests son pràcticament 
inexistents dintre del contingut del pla. Així doncs, aquest te molt poques 
referències gràfiques, i nomes s’utilitzen de manera puntual per a 
realitzar aclaracions en alguns punts. 

 
d) Mesures de totes les unitats o elements de seguretat i salut en 

el treball que s’hagin definit o projectat. 
e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per 

a l’aplicació i l’execució de l’estudi de seguretat i salut. 
Com s’ha comentat en l’anterior apartat, tant els amidaments com 

el pressupost, no estan inclosos dins del pla. Tot i així, com passa amb 
altres punts, estan indicats a la pàgina de continguts d’aquest. 

De totes formes si, com hem fet anteriorment, analitzem el 
pressupost contingut a l’ESS, podrem observar que aquest té importants 
deficiències. Una d’elles, possiblement la mes greu, es que aquest no 
conté les sis partides bàsiques, ja que no en té cap on s’hi incloguin els 
elements de medicina preventiva i primers auxilis. 

 
 
 7.2.- Aspectes positius i negatius del pla i de la posada en obra. 

A l’hora d’incloure les mesures proposades al pla, s’haurà de tenir 
especial consideració del que es digui en el projecte, en l’ESS i en les 
avaluacions de riscos dels diferents subcontractistes; així mateix, posarem la 
mateixa atenció als procediments d’execució del contractista i dels seus 
subcontractistes, i a les condicions de l’obra. 

 
Tots els aspectes contemplats dins d’un pla, com ja hem comentat, 

persegueixen un sol objectiu: evitar l’accident de treball i les seves 
conseqüències. Tenint en compte que l’elaboració d’un pla es fa en fase de 
projecte, es important que el contingut d’aquest s’orienti en intentar complir els 
principis bàsics de l’acció preventiva. 
 Alguns d’aquests principis son: evitar els riscos, avaluar-los, combatre’ls 
al seu origen, adaptar el treball a la persona, tenir en compte l’evolució tècnica, 
substituir el que sigui perillós pel que entranya poc perill, planificar la prevenció, 
anteposar les mesures col·lectives a les individuals, donar instruccions als 
treballadors, valorar la formació del personal, informar, preveure les 
imprudències, etc. 
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 En el pla que hem analitzat, es pot observar com s’intenta que les 
mesures proposades estiguin orientades a aquests principis. En la majoria dels 
casos s’intenten anteposar les mesures col·lectives a les individuals o evitar els 
riscos que es puguin evitar. Així mateix, la totalitat dels operaris disposa de 
formació i informació, tan en matèria de seguretat com dels mitjans o 
maquinaries que utilitzen.  

Tot i així, si analitzem aspectes de la posta en obra del pla, podrem 
observar que no s’han tingut prou en consideració alguns elements, com la 
senyalització dels perills a l’obra i l’evolució d’aquesta. A mes, com s’ha 
comentat en altres apartats del seguiment, l’apilament i l’emmagatzematge de 
materials a l’obra no s’ha previst, i això ha repercutit de forma considerable a la 
seguretat i l’odre en aquesta. 
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8.- Conclusions finals. 
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 L’objectiu principal del treball, era aconseguir dur a terme un seguiment 
de la major part dels aspectes relacionats amb matèria de seguretat i salut que 
ens podem trobar en un obra, basant-nos amb la informació que contenia el 
seu pla de seguretat i salut. Amb la informació d’aquest pla, havíem de ser 
capaços d’observar les deficiències, no solsament en la seva posta en obra, 
sinó en el contingut, especialment a l’hora de controlar aspectes relacionats 
amb els costos i la sinistralitat. 
 Al llarg de tot el projecte, s’ha pogut veure com realitzàvem aquest 
seguiment analitzant primer aspectes mes genèrics de la seguretat en les obres 
de construcció, per a que desprès, a mesura que avançava el seguiment, 
poguéssim entrar amb mes profunditat en aspectes mes concrets. Així doncs, 
un cop realitzat aquest seguiment i havent analitzat amb profunditat tots 
aquests aspectes, hauríem de ser capaços de saber quines son les deficiències 
i les virtuts mes destacables del pla. 
 
 Es podria dir, que el PSS que hem analitzat té dos aspectes en els que 
hem pogut observar deficiències importants. El primer, està relacionat amb els 
costos, ja que, si tenim en compte que s’hi proposen mesures addicionals a les 
que podem observar a l’ESS, suposa una contradicció que en el propi pla es 
ratifiqui el pressupost de 14.036,98 € definit a l’estudi, i no es justifiquin els 
costos d’aquestes mesures addicionals. A mes, com s’ha pogut veure, el 
pressupost inclòs a l’estudi ja presentava certes mancances en el seu contingut 
que s’haguessin pogut corregir durant la realització del pla. 
 La segona deficiència important es una evident falta de previsió en la 
definició de les diferents zones de l’obra. A diferencia de la primera, aquesta es 
podria considerar com una mancança força mes greu, ja que un dels principals 
objectius d’un pla, com s’ha vist, es adaptar les mesures proposades a l’estudi 
al sistema d’execució del contractista. Durant el seguiment, hem pogut 
observar com aquesta deficiència interferia de forma considerable al 
desenvolupament normal dels treballs. Les zones de circulació de persones no 
estaven ben definides, i igualment passava amb l’apilament i emmagatzematge 
dels materials en obra i amb les zones de treball. Probablement, si s’hagués fet 
cas d’una altra de les recomanacions fetes per a la redacció de plans de 
seguretat i salut a l’hora d’elaborar-lo, com podria ser la d’incloure suport gràfic, 
les zones haurien quedat millor definides i l’odre a l’obra hagués facilitat 
algunes labors. 
 De la mateixa forma, hem pogut observar alguns aspectes força positius 
en el pla, i que han fet que algunes tasques es realitzin de forma mes segura. 
Un d’ells, es que el pla contenia unes fitxes individuals per a cada tasca a 
realitzar o per a cada màquina o mitjà auxiliar susceptible de ser utilitzat. 
D’aquesta forma, tan els propis operaris de l’empresa com els subcontractats, 
poden realitzar les feines coneixent amb anterioritat els seus riscos i les 
mesures que han d’adoptar per a pal·liar-les. Un altre aspecte interessant, es 
que el pla conté un apartat amb les limitacions d’ús del propi edifici, per tal de 
que no es sotmeti a pràctiques que en puguin danyar el comportament normal. 
 
 Així doncs, podríem resumir que, segons es percep, el pla intenta ajudar 
de forma activa a millorar les condicions de treball, però el seu contingut sovint 
es insuficient, contradictori o buit. 
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ANEX 2: PLA DE SEGURETAT I 
SALUT 
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ANEX 3: PRESSUPOST DEL 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


