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Pròleg 
 

Des que es va publicar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) al 1995 s’ha 
posat al descobert un problema que fa molt de temps que existeix, la baixa aplicació de 
mesures de seguretat a les obres. Gràcies a aquesta llei, a la difusió dels accidents a la 
Construcció a través dels mitjans de comunicació i a l’exhaustiu control estadístic, s’ha 
fet públic durant els últims anys quina és la situació que es viu a les obres avui dia. 
 
El sector de la Construcció és, sens dubte, una de les activitats que comporta un major 
índex de sinistralitat. De fet es considera com un sector d’alt risc per la gran quantitat 
d’accidents que es produeixen. 
 
L’any 2005 ha estat un dels més tràgics en el tema de la sinistralitat laboral. Només en 
el sector de la Construcció, un total de 308 treballadors van perdre la vida en accidents 
durant la jornada de treball, un 17.11% més que l’any anterior, segons les dades del 
Ministeri de Treball. Aquestes dades suposen les pitjors xifres dels últims 14 anys. 
 
La dramàtica situació que es viu diàriament a les obres és deguda a l’incompliment 
generalitzat de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, ja fa una dècada, s’han produït, només en aquest sector, 1.9 milions 
d’accidents lleus, 28000 accidents greus i 2700 mortals. I ens podríem preguntar, com 
és possible que des que va entrar en vigor la Llei al 1995 les xifres d’accidentalitat 
hagin augmentat d’una manera tan escandalosa? Doncs bé, hem de tenir present que 
avui dia el nombre de població activa ha augmentat i que es requereix la notificació de 
molts accidents als que abans no se’ls donava la importància que avui tenen. Aquests 
dos fets han provocat que les xifres, en números absoluts, d’accidents siguin més altes 
però, en termes generals si observem els gràfics d’accidentalitat oferts pel Ministeri de 
Treball veiem que hi ha una tendència a la baixa d’aquestes xifres, possiblement 
provocada perquè ara hi ha una major conscienciació sobre la prevenció de riscos i 
perquè cada vegada les Administracions estan fent més esforços en aquest tema. 
 
Analitzant les dades d’accidentalitat veiem que el control de la implantació de les 
mesures de prevenció necessàries resulta difícil, donat que és un sector basat en la 
subcontractació en cadena i l’altíssima rotació dels treballadors. Aquesta gran mobilitat 
del lloc de treball es deguda a que les obres es troben en llocs diferents, cosa que 
produeix una difícil estabilitat laboral. A més, les grans empreses han esdevingut 
empreses intermitges i financeres, que subcontracten a d’altres empreses més petites. 
Aquest fet ha provocat que hi hagi un gran nombre de persones que pensen que hi ha 
una relació directa entre l’accidentalitat i la subcontractació, però això no s’ha pogut 
demostrar. 
 
És rellevant esmentar que el Govern de l’Estat Espanyol està preparant una nova Llei 
reguladora de la subcontractació en la Construcció que tindrà com a objectius: que es 
promogui la contractació de treballadors fixos en el sector fins arribar a un 30% de la 
plantilla en 36 mesos, limitar la cadena de subcontractació a un sol nivell i crear un 
registre d’empreses que puguin actuar al sector. 
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L’excessiva subcontractació està contribuint a disminuir responsabilitats en matèria de 
relacions laborals i de seguretat en el treball i a que la professionalització dels 
treballadors sigui cada vegada més deficient. Per aquest motiu, és molt important incidir 
en la formació del treballador, perquè sàpiga que és el que té a les mans i prengui 
consciència professional per reduir el nombre d’accidents a les obres. 
 
Amb la realització d’aquest projecte el que pretenem es fer una aportació al món de la 
prevenció de riscos laborals, mitjançant la creació d’una metodologia d’avaluació de la 
seguretat a les obres, per tal d’ajudar a que la sinistralitat en el Sector de la Construcció 
es pugui anar reduint progressivament. 
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1. Justificació i objectius del projecte. 
 

La justificació de l’elecció d’aquest projecte ve donada perquè la Construcció és un dels 
sectors on es produeixen més accidents, per aquest motiu, entre tots, hem d’intentar 
buscar una solució a aquest greu problema. 

 
L’objectiu principal d’aquest projecte és trobar una metodologia d’avaluació de la 
seguretat en una obra d’edificació en les seves fases inicials. 

 
Aquesta metodologia està basada en una sèrie de check-lists, realitzats per a cadascun 
dels riscos que existeixen en les diferents fases de l’obra, juntament amb una anàlisi 
estadística del compliment de les condicions tècniques descrites als check-lists i de 
l’accidentalitat de les obres. 
 
El mètode, en un sentit més ampli, pretén tenir un caràcter predictiu dels accidents que 
es poden donar a l’obra segons quin sigui el nivell de compliment dels qüestionaris.  
 
Cal esmentar que una primera versió dels check-lists havia estat realitzada en un 
projecte anterior, “Metodologia per a la realització d’una auditoria de prevenció de 
riscos laborals en una obra de construcció”, realitzat per Marc Montoya Enríquez, i 
tutelat pel professor Jesús Abad Puente, el juliol del 2002.   
 
El primer objectiu plantejat en el projecte és una actualització i una revisió dels 
qüestionaris per tal d’adequar-los a la nova normativa apareguda, així com una revisió 
bibliogràfica. Per a tal fi, una primera actuació ha sigut buscar la normativa 
corresponent a cadascuna de les condicions tècniques que apareixen als check-lists, ja 
que als originals no hi havia cap normativa de referència de cada risc. 
 
El segon objectiu considerat és l’aplicació d’aquests check-lists a les obres per tal 
d’aconseguir els nivells de compliment de cadascun dels riscos. 

 
Un tercer objectiu d’aquest projecte és aconseguir saber, mitjançant una anàlisi 
estadística, quin és el percentatge d’accidentalitat de cadascun dels riscos a l’obra 
respecte del total d’accidents. Amb aquests percentatges pretenem aconseguir uns 
coeficients de ponderació del risc que ens serviran per a calcular els nivells de 
compliment de la seguretat a l’obra. 

 
L’últim objectiu considerat és arribar a aplicar la metodologia a les obres i intentar 
validar els resultats obtinguts amb les dades d’accidents produïts a les mateixes, a més 
d’identificar quins són els riscos que haurem de controlar amb més deteniment per a que 
no es produeixin accidents. 
 
Com que el mètode d’avaluació és un procés llarg i laboriós, aquest projecte només 
aborda les quatre primeres fases de les obres:  
 

• Enderrocs 
• Moviment de terres 
• Fonamentació 
• Estructura. 
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En la meva opinió considero que aquest projecte pot tenir una gran utilitat dintre del 
món de la construcció ja que, constitueix una eina que ens podria servir per combatre els 
riscos a les obres i, per tant, disminuir el nombre d’accidents. 
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2. Introducció al projecte 
 
Aquest projecte es basa en la creació d’una metodologia d’anàlisi de la seguretat en les 
obres de construcció. Per tal de realitzar aquesta metodologia hem seguit una sèrie de 
passos que seran abordats amb més deteniment en el punt 2.1 i que ara analitzarem en 
conjunt per a fer-nos una idea general i saber en què consisteix el projecte. 
 
Mitjançant una sèrie de check-lists sobre condicions tècniques de seguretat pretenem 
aconseguir dades sobre el compliment de les mateixes a les obres, dintre de les quatre 
fases considerades. Un cop tinguem les dades calcularem quins són els valors mitjos de 
compliment de cada risc per a cadascuna de les obres. 
 
Paral·lelament també realitzarem una anàlisi sobre l’accidentalitat en el sector de la 
Construcció i del qual n’obtindrem un coeficient de ponderació del risc que, juntament 
amb els resultats obtinguts a les obres ens permetrà donar un índex de compliment de la 
seguretat a les obres visitades. 
 
Una vegada obtingut aquest nivell de compliment podrem fer-ne una validació de la 
metodologia, gràcies a les dades d’accidents recollides a les obres, per veure si aquest 
resultat està en consonància amb l’accidentalitat que s’ha produït a les mateixes. 
 
2.1 Esquema de treball utilitzat en el  projecte 
 
 2.1.1 Esquema corresponent a l’etapa de revisió i actualització dels check-list. 
 

 
En aquest primer esquema podem observar el treball realitzat a la primera fase del 
projecte. Aquesta fase correspon a l’actualització i revisió dels check-list d’un PFC 
anterior. Aquesta actualització s’ha fet mitjançant la revisió de cadascuna de les 
condicions tècniques dels qüestionaris referents a cada tipus de risc. L’objectiu de la 
revisió és que els check-lists s’adaptin el més possible a la nova normativa apareguda i 
la que està actualment vigent referent als riscos de les fases abordades en aquest 
projecte.  

 
 
 
 

Check-list PFC anterior 

Revisió de les condicions tècniques i 
dels riscos  

Cerca de la normativa vigent a: 
- Ministeri de Treball. 
- Institut de Seguretat i 

Higiene al Treball 

Actualització del check-list 
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2.1.2 Esquema corresponent a l’etapa d’obtenció de dades d’accidentalitat.  
 

 
 

 
 

 
En el segon esquema observem les diferents fonts de consulta de dades d’accidentalitat 
que s’han utilitzat. 
 
Com podem veure només s’han obtingut dades del Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials, referents al nombre d’accidents i gravetat dels mateixos, mitjançant els 
Informes sobre el Sector de la Construcció des de l’any 1995 fins el 2002. També han 
estat consultades altres fonts com la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
de Treball, i els Sindicats. 
 
Malgrat que hem pogut posar-nos en contacte amb les dues fonts no ens ha estat 
possible aconseguir la informació sobre l’accidentalitat a les obres, de manera que hem 
hagut de realitzar l’anàlisi de l’accidentalitat només amb les dades publicades pel 
Ministeri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonts de consulta de dades 

Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials 

Generalitat de Catalunya 

Sindicats 

V Enquesta sobre condicions de 
Treball 

Informe sobre el Sector de la 
Construcció (1995-1998) 

Informe sobre el Sector de la 
Construcció (1999-2002) 

Nou sistema 
de 

notificació 
 

No s’han 
obtingut 

dades 

No s’han obtingut dades 



 11 

2.1.3 Esquema corresponent a l’etapa d’elaboració de les taules d’accidentalitat i 
l’aplicació dels qüestionaris. 

 
 

 
 
 
Si observem l’esquema anterior veiem com estan organitzades les taules d’accidents 
corresponents a dos períodes diferents: 1995-1998 i 1999-2002. 
Aquestes taules han estat obtingudes per poder a calcular els diferents coeficients de 
ponderació per a cadascun dels riscos segons el número d’accidents esdevinguts de cada 
tipus i la gravetat d’aquests accidents. 
 
S’han elaborat quatre taules diferents, una de general sobre el número d’accidents i la 
gravetat dels mateixos, i tres més específiques sobre el percentatge d’accidents segons 
el tipus de risc, segons la gravetat o segons ambdós alhora juntament amb els seus 
gràfics corresponents. 
 
 
 

Taules estadístiques 
1995-1998 
1999-2002 

Taula general d’accidents 
lleus, greus i mortals. 

Taula d’accidents segons 
el tipus de risc. 

Taula d’accidents segons 
la gravetat. 

Taula d’accidents segons 
el risc i la gravetat. 

Gràfic accidents segons tipus 
de risc 

Gràfic d’accidents segons la 
gravetat 

Gràfic d’accidents segons el 
risc i la gravetat 
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L’esquema anterior correspon a l’aplicació dels qüestionaris a les obres. Els check-lists 
que tenim fets per fases es passaran en una obra que estigui en alguna de les fases que 
compren el projecte: enderrocs, moviment de terres, fonamentació i estructura. Un cop 
passats els qüestionaris calcularem el compliment dels check-list de les obres i també 
demanarem les dades d’accidentalitat de les mateixes. 
 

2.1.4 Esquema corresponent a l’etapa de càlcul de coeficients de ponderació i la 
realització de taules de coeficients per fases i obra. 
 
 

 
 
 
En l’anterior esquema veiem que per al càlcul dels coeficients de ponderació hem 
utilitzat les taules de registres d’accidentalitat corresponents al període 1998-2002. Un 
cop obtinguts aquests coeficients i, juntament amb el percentatge de compliment dels 
check-lists de cada risc a cada obra, hem passat a realitzar les taules de compliment de 
la seguretat per fases de cada una de les obres per saber el nivell general de compliment 
de la seguretat a les mateixes.  
 
 

Taules d’accidentalitat 
període 2002 

Percentatge de compliment dels 
check-lists 

Taules de compliment de la 
seguretat per fases de cada obra 

Càlcul de coeficients de 
ponderació 

Percentatge general de 
compliment de la seguretat a 

cada obra  

Check-list per fases 

Número d’obres corresponents 
a alguna de les 4 fases: 
- Enderrocs. 
- Moviment de terres. 
- Fonamentació. 
- Estructura. 

Dades obtingudes del qüestionari 

Dades d’accidentalitat de les obres 
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2.2 Cronologia del projecte 
 
Aquest projecte consta de 4 fases que són les següents: 
 

1. Fase d’actualització i revisió dels check-lists. 
2. Fase d’obtenció de dades estadístiques i cerca d’obres necessàries per a aplicar 

els qüestionaris. 
3. Fase de càlcul de coeficients de ponderació i d’aplicació dels check-lists a les 

obres. 
4. Fase d’aplicació de la metodologia del projecte. 

 
A continuació es presenta una taula on s’observa la cronologia del projecte i on es pot 
veure el temps dedicat a cadascuna de les fases que el componen. 
 

FASE 
oct-
05 

nov-
05 

dec-
05 

gen-
06 

feb-
06 

mar-
06 

abr-
06 

mai-
06 

jun-
06 

jul-
06 

ago-
06 

set-
06 

oct-
06 

Fase 1                           
Fase 2                           
Fase 3                           
Fase 4                           

 
 
3. El check-list 
 
Els check-lists que abordarem en aquest projecte constitueixen un mètode d’avaluació 
dels riscos a les obres. Es tracta d’un mètode ràpid i senzill, amb una fàcil aplicació que 
permet que la persona que ho executi no hagi de tenir una gran experiència. 
 
Consisteix en utilitzar uns qüestionaris, contestant a una sèrie de condicions tècniques 
establertes prèviament. La dificultat d’aquest mètode radica en la confecció del check-
list ja que, com en tots els qüestionaris, oblidar-se d’un punt important per a l’avaluació 
suposa que aquest aspecte no sigui valorat i que el resultat final pugui esdevenir fals. 
 
L’elaboració del qüestionari l’han de fer experts en el tema a avaluar que, considerant 
tots els aspectes possibles del problema i, mitjançant una sèrie de preguntes o 
condicions a complir, prenguin tota la informació necessària per elaborar un informe 
final. Les preguntes dels check-list són contestades de forma molt senzilla (sí compleix, 
no compleix, no aplica). 
 
Els check-lists formarien part de les anomenades auditories o sistemes d’avaluació de 
la gestió de l’empresa ja que, permeten tenir un document on es recull tot allò que està 
correcte, o no, a l’obra per tal de solucionar els problemes que es puguin presentar. 
Aquestes auditories tenen com a objectiu identificar, valorar i corregir els factors de risc 
per a evitar que l’accident es produeixi. 
 
 
 
 
 
 



 14 

3.1 Elaboració del check-list 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el sector de la Construcció és el que té un major índex 
de sinistralitat laboral, que possiblement ve donat per la poca mecanització de les 
activitats que es realitzen a cada fase. És per aquest motiu que no és fàcil elaborar un 
check-list. Cada obra constitueix un món diferent, amb variacions molt grans pel que fa 
a la realització de les fases i, per tant, el tècnic encarregat de la prevenció, haurà de tenir 
present que les mesures de seguretat hauran de ser sensibles i adaptar-se a aquests 
canvis. A més, tots els processos constructius manuals són els que comporten majors 
problemes a l’hora de buscar un sistema d’avaluació comú a totes les obres. 
 
Una altre punt important és la gran quantitat de riscos que podem trobar a les obres. En 
una obra, en un mateix moment o en un espai curt de temps es poden donar multitud de 
riscos que no podem controlar totalment. Aquest motiu dificulta la utilització de les 
mesures preventives. També hem de tenir present que alguns riscos augmenten el seu 
grau de sinistralitat segons la fase en la qual ens trobem, per això s’han d’avaluar molt 
bé tots els riscos dins d’una mateixa fase. 
 
Per tots els motius comentats anteriorment és important que el check-list sigui exhaustiu 
i que contempli tots els punts importants als que fa referència la normativa, per poder 
obtenir la major informació possible de les fases de l’obra. 
 
Els check-lists que contempla aquest projecte han estat elaborats per fases per tal 
d’aprofundir el més possible sobre els riscos presents en cada una d’elles. Aquesta 
opció és la més aconsellable ja que, elaborar un check-list general comportaria tenir una 
bateria de preguntes massa extensa i poc útil. De manera que si ho tenim segmentat 
podem entrar en qualsevol moment a l’obra i avaluar en cada cas la fase que s’està 
executant. 
 
Per tal de fer pràctics els check-lists, aquests s’han dividit per riscos, i dintre d’aquests, 
segons en la fase en que es troben, s’ha entrat en més detall en aquells on hi ha un nivell 
més alt d’accidentalitat. Hi ha riscos que els trobem presents en totes les fases com ara 
el risc de caiguda al mateix nivell i a diferent nivell, el risc elèctric, de caiguda 
d’objectes,... 
 
El risc de caiguda a diferent nivell és un dels que més ens afecta a l’obra. Apareix en 
totes les fases de l’obra i cal tenir present que no és un dels riscos més freqüents però, sí 
que comporta unes conseqüències greus. Com es pot observar a l’ annex I, aquest risc 
s’ha tractat amb especial atenció a la fase d’estructura, on es veu que aquest apartat és 
molt ampli i detallat amb la intenció que el tècnic pugui avaluar aquesta fase d’una 
manera completa. 
 
Un altre risc important és el de desplom de talussos que ve donat a la fase de moviments 
de terres i fonamentació. Aquest risc és especialment greu, a causa sobretot de la seva 
alta mortalitat en comparació amb altres riscos per aquest motiu també se li ha posat 
especial atenció. 
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Altres riscos que apareixen en totes les fases són les caigudes al mateix nivell i les 
trepitjades a objectes. Aquests estan directament relacionats amb l’ordre i la neteja a 
l’obra, aspecte important si es té en compte la deixadesa de moltes obres, sobretot en la 
fase d’estructura on hi poden haver més materials pel terra que dificulten la circulació 
interior. 
 
El risc de sobreesforç també es troba en totes les fases i és el que comporta major 
nombre d’accidents. No sol haver-hi accidents mortals però si molts de lleus que fan 
que a vegades no se li doni la importància que té. 
 
Un altre risc important que es troba present en totes les fases és el de contacte elèctric. 
Esdevé un dels riscos que menys accidents comporta però és el que comporta una gran 
mortalitat. En qualsevol fase de l’obra trobem la possibilitat de contacte elèctric i la 
gravetat és la mateixa en totes elles. Tot això fa que sigui imprescindible tenir-lo ben 
acotat i definit als check-lists. 
 
També s’ha tingut en compte el risc referent a la maquinària d’obra, tant la pesant com 
l’auxiliar considerant que no és el mateix la maquinària de moviment de terres que la de 
fonamentació o estructura. Per tant, podem observar als check-lists de l’annex I, que les 
preguntes són diferents i que en les fases de fonamentació i estructura s’han inclòs, per 
separat, la grua i el camió bomba, a causa de la importància que aquesta maquinària té, 
sobretot la grua en la fase d’estructura que és la causant de molts accidents. 
 
Per últim cal esmentar el risc que comporten les eines manuals. Malgrat que molts dels 
processos són automatitzats, les eines manuals continuen essent imprescindibles, ja que 
moltes feines només es poden fer manualment. L’experiència demostra que degut al seu 
ús freqüent i el caràcter aparentment inofensiu, no s’els dóna l’atenció que mereixen. 
Qualsevol treballador creu saber com utilitzar-les i és aquí on radica la seva perillositat, 
per aquest motiu també s’ha incidit en el risc que presenten. 
 
Per concloure podem dir que, els check-lists consten de dues parts. La primera part que 
identifica els riscos presents a l’obra segons la fase en la que ens trobem. La segona part 
que avalua els diferents riscos d’acord amb una sèrie de condicions tècniques 
contemplades a la normativa de referència en cada cas. 

 
Les preguntes o condicions tècniques que s’estableixen als check-lists són considerades 
preguntes tancades, és a dir, on la resposta està tabulada, és sí o no, d’aquesta manera 
queda més ben definit. 
 
Si la resposta és afirmativa significa que la condició establerta es compleix. Si la 
resposta és negativa significa que aquesta condició no es compleix, i si la resposta és no 
aplica vol dir que  no es troba en l’obra la condició tècnica mencionada. 
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3.2 Definició i funcions del check-list 
 
El check-list es pot definir com una eina de treball que ens servirà per a dues funcions: 
 

1. Permetre a la persona que revisa una protecció, activitat, lloc de treball, 
etc., recordar els punts més importants sobre allò que ha de revisar per 
poder donar la seva valoració. 
Per aquest motiu els check-list recopilen tots aquells riscos que comporta 
l’activitat realitzada, a més d’una sèrie de conceptes que permeten a       
l’encarregat de la prevenció a l’obra tenir el control de totes les zones i 
fases de l’obra. 
 

2. Servir com a document que faci constar que es realitza un control de la 
seguretat a l’obra de manera periòdica. 

 
Per tant, podem dir que aquests qüestionaris faciliten la feina a la persona encarregada 
de la prevenció a l’obra en quant a la revisió de proteccions col·lectives i individuals, 
instal·lacions de l’obra, equips de treball, ... i totes les activitats i llocs de treball que 
puguin causar risc a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
 
3.3 Descripció de l’organització del check-list 
 
Els check-list que contempla aquest projecte estan organitzats com es mostra a la taula 
número 1. 
 

• A la part superior observem quina és la fase en la que es troba l’obra en la que 
estem treballant. 

 
• A la filera inferior es troba el risc que estem avaluant i el requeriment necessari 

per complir les exigències necessàries en matèria de prevenció. 
 

• Les restants caselles d’aquesta filera ens indiquen si el requeriment exigit es 
compleix o no, o bé aquest no s’aplica a l’obra. 

 
• L’última casella, anomenada observacions, és la indicada per l’anotació de la 

normativa a la qual fa referència el requeriment, i d’altres anotacions que el 
tècnic consideri oportunes. 
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CODI ES300 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
1/32 

 
 

ESTRUCTURA 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 

1.Risc de 
caiguda a 
mateix nivell 

1.1-El terreny on es treballa està en bones 
condicions i sense irregularitats ni zones 
humides o mullades. En cas que hi hagi 
es disposa dels drenatges adequats. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
Taula 1: exemple del check-list. 
 
Cal esmentar, que els check-list d’aquest projecte estan elaborats per fases per a facilitar 
la tasca d’aplicació a l’obra, d’aquesta manera es pot entrar en qualsevol moment de 
l’obra per a avaluar la fase que s’està executant. 
 
4. Desenvolupament de la metodologia d’avaluació 
 
Tots sabem que els riscos d’accident es produeixen com a conseqüència d’una sèrie 
d’agents materials que presenten deficiències o factors de risc. 
 
La metodologia del sistema d’avaluació de riscos que es seguirà en aquest projecte es 
centra en l’estudi sistemàtic dels agents materials de major rellevància, ja sigui per la 
importància quantitativa de la sinistralitat laboral que provoquen o per la gravetat de la 
mateixa. 
 
Ara bé, no són únicament els factors materials els que determinen la producció 
d’accidents. A la figura 1 es mostra una classificació del conjunt de factors de risc que 
poden intervenir en la producció d’accidents i, com es pot comprovar, la influència que 
tenen els aspectes organitzatius en el fenomen desencadenant. De fet, els factors 
organitzatius, l’entorn ambiental, les característiques personals i els agents materials 
poden ser els causants de la producció d’accidents. 
 
Així doncs, per a avaluar el risc d’accident és necessari considerar la contribució que 
poden tenir els diferents factors de risc. En molts casos aquesta avaluació s’efectua 
només en forma qualitativa, limitant-se a considerar quines són les causes que generen 
els riscos i quines poden ser les seves repercussions en les persones i en el procés de 
treball; però quan les conseqüències poden arribar a ser greus, no és suficient limitar-se 
a un anàlisi qualitatiu sinó que s’hauria d’avaluar la magnitud de les conseqüències i la 
probabilitat de que es produeixin. Malgrat que arribar a conèixer la probabilitat de 
determinats esdeveniments no és gens fàcil, al no disposar de suficients dades, és 
almenys necessari tenir una idea sobre la magnitud de la probabilitat que succeeixi un 
dany, ja que ens permetrà poder establir prioritats d’actuació per a eliminar o controlar 
aquelles situacions que tinguin un major risc. 
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L’aplicació dels qüestionaris que contindrà aquest mètode permetrà identificar i avaluar 
les deficiències dels agents materials més comuns de cada risc per extraure conclusions 
sobre les condicions de seguretat observades. 
 

 
 
Figura 1: Factors que intervenen en la producció d’accidents. (Font: “Evaluación y Prevención de 
Riesgos”. Veure bibliografia) 
 
4.1 Obtenció de dades d’accidentalitat 
 
En aquesta part del projecte es pretén realitzar una anàlisi de l’accidentalitat del sector 
de la Construcció mitjançant les dades estadístiques obtingudes. Gràcies a aquest anàlisi 
podrem obtenir uns coeficients de ponderació dels diferents riscos que, juntament amb 
les dades obtingudes als check-lists, ens permetran saber el nivell de seguretat de l’obra. 
 
En primer lloc hem de comentar quines han estat les fonts d’obtenció de les dades 
estadístiques per a fer l’anàlisi. 

 
Les fonts consultades són :  
 

• El Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
• La Generalitat de Catalunya. 
• Els Sindicats. 
 

D’aquestes tres fonts només hem aconseguit dades del Ministeri de Treball ja que, 
encara que ens hem posat en contacte amb la Generalitat i els Sindicats, finalment no 
ens ha estat possible aconseguir la informació desitjada. 
 
Les dades aconseguides han estat principalment dels següents informes: 
 

• Informe sobre el Sector de la Construcció (1995-1998) 
• Informe sobre el Sector de la Construcció (1999-2002) 

AGENTS 
MATERIALS 

ENTORN 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTIQUES 
PERSONALS 

ORGANITZACIÓ 

SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

OBJECTES 

EINES 

INSTAL·LACIONS 

MÀQUINES 

ORDRE 

IL·LUMINACIÓ 

SOROLL 

CONEIXEMENT 

APTITUDS FORMACIÓ 

COMUNICACIÓ 

PROCEDIMENTS 
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D’ambdós hem pogut extreure dades sobre el nombre d’accidents produïts a cada tipus 
de risc i la gravetat dels mateixos en els dos períodes esmentats. 
 
4.2 Anàlisi descriptiva de l’accidentalitat al 1998 i al 2002 
 
Els accidents que es produeixen en una obra o en el conjunt d’una empresa 
s’investiguen i analitzen per conèixer qui, com, per què i amb què s’accidenten els 
treballadors; tanmateix s’estudien per conèixer els costos i les pèrdues econòmiques que 
representen per a l’empresa. 
 
Aquesta anàlisi ha de ser suficientment extensa i homogènia i ha d’utilitzar sempre els 
mateixos criteris per tal d’obtenir un resultat que puguem comparar amb d’altres dades. 
 
El punt de partida per elaborar l’anàlisi descriptiu de l’accidentalitat és comptar amb les 
dades del Registre d’Accidents, avui en dia ja informatitzat. No sempre és fàcil accedir 
a aquest tipus de dades, com és en el nostre cas, en el que només hem pogut aconseguir 
dades referents als diferents Informes sobre el Sector de la Construcció que elabora el 
Ministeri de Treball. 
 
Amb aquestes dades s’han elaborat unes taules que ens proporcionen la següent 
informació: 
 

• Tipus de risc. 
• Fase de l’obra en la qual trobem aquest risc. 
• Gravetat de l’accident. 
• Percentatge i número d’accidents segons la gravetat. 
• Número d’accidents en total. 
 

4.2.1 Comparativa de l’accidentalitat al  període 1995-1998 i al període 1998-2002 
 

A continuació es podran observar les taules d’accidentalitat que s’han realitzat 
corresponents als períodes (1995-1998) i (1999-2002) respectivament. 
 
Un cop estudiades aquestes taules les compararem per veure quina és la més adient per 
poder continuar amb l’anàlisi descriptiu de l’accidentalitat.  
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Accidents en jornada de treball amb baixa al període 1995-1998 
 

 
Taula 2: Accidents en jornada de treball amb baixa al període 1995-1998. 
 
Llegenda:   Fase I: Enderrocs.   Fase III: Fonamentació.      

Fase II: Moviment de terres.  Fase IV: Estructura. 
    

RISCOS 
FASE GRAVETAT 

I II III IV 
LLEU GREU MORTAL TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
1. Caiguda al mateix nivell. x x x x 15386 9,55 158 6,58 1 0,61 15545 9,50 
2. Caiguda a diferent nivell. x x x x 16456 10,21 1164 48,44 95 57,58 17715 10,82 
3. Cops contra objectes. x x x x 8829 5,48 76 3,16 7 4,24 8912 5,45 
4. Caiguda d'objectes a diferent nivell. x x x x 11239 6,98 135 5,62 2 1,21 11376 6,95 
5. Trepitjades a objectes punxants. x x x x 13698 8,50 56 2,33 0 0,00 13754 8,40 
6. Desplom de talussos.  x x  8896 5,52 87 3,62 11 6,67 8994 5,50 
7. Sobreesforç. x x x x 39771 24,69 71 2,95 2 1,21 39844 24,34 
8. Contacte elèctric. x x x x 620 0,38 39 1,62 15 9,09 674 0,41 
9. Incendi i explosions. x x x x 223 0,14 31 1,29 2 1,21 256 0,16 
10. Grua.   x x 503 0,31 30 1,25 2 1,21 535 0,33 
11. Referent a la maquinària d'obra. x x x x 367 0,23 32 1,33 10 6,06 409 0,25 
12. Referent a les eines manuals. x x x x 35100 21,79 227 9,45 7 4,24 35334 21,59 
13. Escales de mà. x x x x 4018 2,49 176 7,32 3 1,82 4197 2,56 
14. Petita maquinària auxiliar. x x x x 5052 3,14 99 4,12 5 3,03 5156 3,15 
15. Bomba de formigonat.   x x 942 0,58 22 0,92 3 1,82 967 0,59 

      Total: 161100 100,00 2403 100,00 165 100,00 163668 100,00 



 21 

Accidents en jornada de treball amb baixa al període 1998-2002 
 

 
Taula 3: Accidents en jornada de treball amb baixa al període 1998-2002. 
 
Llegenda:   Fase I: Enderrocs.   Fase III: Fonamentació.      

Fase II: Moviment de terres.  Fase IV: Estructura.    

RISCOS 
FASE GRAVETAT 

I II III IV LLEU GREU MORTAL TOTAL 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

1. Caiguda al mateix nivell. x x x x 22.873 9,97 266 8,11 2 1,11 23.141 9,94 
2. Caiguda a diferent nivell. x x x x 21.857 9,53 1.513 46,13 107 59,44 23.477 10,09 
3. Cops contra objectes. x x x x 11958 5,21 104 3,17 3 1,67 12065 5,18 
4. Caiguda d'objectes a diferent nivell. x x x x 12.522 5,46 153 4,66 6 3,33 12681 5,45 
5. Trepitjades a objectes punxants. x x x x 20.965 9,14 97 2,96 0 0,00 21062 9,05 
6. Desplom de talussos.   x x   10965 4,78 109 3,32 11 6,11 11085 4,76 
7. Sobreesforç. x x x x 68.948 30,07 117 3,57 0 0,00 69065 29,67 
8. Contacte elèctric. x x x x 709 0,31 50 1,52 13 7,22 772 0,33 
9. Incendi i explosions. x x x x 353 0,15 28 0,85 2 1,11 383 0,16 
10. Grua.     x x 787 0,34 31 0,95 4 2,22 822 0,35 
11. Referent a la maquinària d'obra. x x x x 643 0,28 48 1,46 9 5,00 700 0,30 
12. Referent a les eines manuals. x x x x 48248 21,04 336 10,24 10 5,56 48594 20,87 
13. Escales de mà. x x x x 4268 1,86 246 7,50 5 2,78 4519 1,94 
14. Petita maquinària auxiliar. x x x x 3298 1,44 158 4,82 8 4,44 3464 1,49 
15. Bomba de formigonat.     x x 934 0,41 24 0,73 0 0,00 958 0,41 
      Total: 229328 100,00 3280 100,00 180 100,00 232788 100,00 
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En la primera taula observem el número d’accidents amb baixa que van succeir al 
període 1995-1998. Hem marcat amb una “X” els riscos considerats, amb les dades 
d’accidentalitat, que estan incluits a cada fase. Cal esmentar que aquesta estadística 
només té en compte els accidents que han provocat baixa, el que vol dir que 
possiblement hi ha hagut molts més que no han estat enregistrats. 
 
Si analitzem les dades veiem que els riscos que comporten un major número d’accidents 
en la totalitat són: 
 

• Sobreesforç, que suposa gairebé un 25% de la totalitat dels accidents. 
• Referent a les eines manuals, que engloba un 21.6% dels accidents. 
• Caiguda a diferent nivell que és gairebé un 11% d’accidents. 
• Caiguda al mateix nivell amb un 9.5% dels accidents. 
• Trepitjades a objectes punxants amb un 8.4% dels accidents totals. 
• Caiguda d’objectes, que és pràcticament el 7% dels accidents totals. 

 
En primer lloc veiem que el sobreesforç és un risc que es troba present en totes les fases 
de l’obra. És el que comporta més accidents, la majoria lleus, i a vegades no se li dóna 
la importància que mereix, però l’hauríem de tenir ben present per tal que aquests 
accidents lleus no esdevinguin greus. 
 
Per altra banda tenim riscos com la caiguda al mateix nivell i  les trepitjades d’objectes 
que estan directament relacionats amb l’ordre i la neteja a l’obra. Aquest aspecte serà 
especialment important a la fase d’estructura que és on trobarem restes d’encofrats, 
fustes, puntals i altres materials que dificulten la circulació per l’interior de l’obra. 
 
Un altre risc important és el de contacte elèctric ja que, tot i que és un dels que menys 
accidents comporta, ocupa el segon lloc en percentatges de mortalitat. 
 
La resta de riscos tenen un nivell d’accidentalitat bastant baix comparat amb els riscos 
anteriors ja que, entre tots, suposen el 18.4%. 
 
Si analitzem els accidents segons la gravetat veiem que la majoria han estat de caràcter 
lleu, un 98.4%, mentre que els greus i mortals han suposat un 1.5% i un 0.1% 
respectivament. 
 
Dintre dels accidents considerats com greus i mortals observem que el risc que presenta 
un major índex de sinistralitat són les caigudes a diferent nivell. Les xifres d’accidents 
corresponents a aquest risc són bastant alarmants si tenim en compte que, els elements 
de protecció, com baranes i xarxes, són uns dels més analitzats a l’obra.
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En la segona taula observem el número d’accidents amb baixa que van succeir al 
període 1998-2002. 
 
Si analitzem les dades veiem que els riscos que comporten un major número d’accidents 
en la totalitat són: 
 

• Sobreesforç, que suposa gairebé un 30% de la totalitat dels accidents. 
• Referent a les eines manuals, que engloba un 21% dels accidents. 
• Caiguda a diferent nivell, que suposa un 10% dels accidents. 
• Caiguda al mateix nivell, que representa quasi un 10% d’accidents. 
• Trepitjades a objectes punxants, que és el 9% dels accidents totals. 
• Caiguda d’objectes a diferent nivell amb un percentatge del 5.5%. 
 

La resta de riscos tenen un nivell d’accidentalitat baix comparat amb els riscos anteriors 
ja que, entre tots, suposen el 14.9%. 
 
Si analitzem els accidents segons la gravetat veiem que la majoria han estat de caràcter 
lleu, un 98.5%, mentre que els greus i mortals han suposat un 1.4% i un 0.1% 
respectivament, xifres molt semblant a les del període 1995-1998. 
 
Dintre dels accidents considerats com greus i mortals observem que el risc que presenta 
un major índex de sinistralitat són les caigudes a diferent nivell, igual que a l’estadística 
anterior. 
 
Tot i que les distribucions marginals per gravetat són quasi coincidents, un test de la X2 
entre les dues taules d’accidentalitat detecta diferències significatives (X2=6518.76 amb 
28 graus de llibertat, p-valor≈0). 
 
Malgrat això hem decidit quedar-nos amb la taula corresponent al període 1998-2002 
perquè, a més de ser més recent, reflexa millor quina és la situació actual sobre 
l’accidentalitat a la construcció (veure figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Gràfic de l’índex d’incidència d’accidents lleus en jornada de treball en el període 1995-2005. 
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Com es pot observar a la figura 2, des que va entrar en vigor la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i fins a l’any 2000 hi va haver un augment dels accidents de caràcter 
lleu. A partir de l’any 2000, i fins el 2005, aquest tipus d’accidents ha tingut una 
tendència a la baixa. 
 
Per altra banda, si que podem veure com els accidents greus i mortals han tingut una 
tendència a la baixa en el període 1995-2005 ja que, són tipus d’accidents que s’han de 
notificar (veure figures 3 i 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Gràfic de l’índex d’incidència d’accidents greus en jornada de treball en el període 1995-2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Gràfic de l’índex d’incidència d’accidents mortals en jornada de treball en el període 1995-
2005. 
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4.2.2 Anàlisi de l’accidentalitat del període 1998-2002 
 
Seguidament es realitzaran una sèrie de taules, amb el seu corresponent gràfic, per 
analitzar en profunditat les xifres d’accidentalitat que hem vist anteriorment. 
 
La primera taula fa referència al percentatge d’accidents lleus, greus, i mortals que han 
estat produïts per cada tipus de risc. Per exemple, el nombre d’accidents lleus que han 
estat provocats per una caiguda al mateix nivell, o el nombre d’accidents mortals 
provocats per una caiguda a diferent nivell. 
 
 4.2.2.1 % d’accidents per tipus de risc 
 

 GRAVETAT 
RISCOS LLEU GREU MORTAL 
Caiguda al mateix nivell. 9,97% 8,11% 1,11% 
Caiguda a diferent nivell. 9,53% 46,13% 59,44% 
Cops contra objectes. 5,21% 3,17% 1,67% 
Caiguda d'objectes a diferent nivell. 5,46% 4,66% 3,33% 
Trepitjades a objectes punxants. 9,14% 2,96% 0,00% 
Desplom de talussos. 4,78% 3,32% 6,11% 
Sobreesforç. 30,07% 3,57% 0,00% 
Contacte elèctric. 0,31% 1,52% 7,22% 
Incendi i explosions. 0,15% 0,85% 1,11% 
Grua. 0,34% 0,95% 2,22% 
Referent a la maquinària d'obra. 0,28% 1,46% 5,00% 
Referent a les eines manuals. 21,04% 10,24% 5,56% 
Escales de mà. 1,86% 7,50% 2,78% 
Petita maquinària auxiliar. 1,44% 4,82% 4,44% 
Bomba de formigonat. 0,41% 0,73% 0,00% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Taula 4: % d’accidents segons el tipus de risc al període 1998-2002. 
 
De la taula anterior podem extreure les següents conclusions: 
 

• Els riscos que comporten un major número d’accidents lleus són: sobreesforç, 
eines manuals, caigudes al mateix i a diferent nivell i les trepitjades a objectes. 

• Els riscos de cops contra objectes i caiguda dels mateixos també suposen un 
elevat percentatge d’accidents lleus. 

• Les caigudes a diferent nivell suposen gairebé la meitat dels accidents greus i és 
el risc amb el major índex de mortalitat. 
En aquest risc haurem de posar atenció ja que es troba present en totes les fases 
de l’obra. La seva prevenció és fàcilment executable mitjançant baranes, xarxes, 
cinturons de seguretat,...però esdevé un dels riscos més difícils de solucionar, 
sobretot per la poca consciència que prenen els treballadors. 

• Un altre risc important és el de desplom de talussos ja que és un dels que 
presenta una major mortalitat. 
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• També cal parar atenció al risc de contacte elèctric ja que, com podem veure, 
encara que presenta uns baixos percentatges d’accidents lleus i greus, la seva 
mortalitat és molt alta representant un 7.22% respecte del total d’accidents 
mortals. 

• Hi ha diversos riscos que no presenten percentatge de mortalitat, com per 
exemple el sobreesforç. Resulta difícil que un accident per sobreesforç sigui 
mortal ja que hauria de ser una activitat molt continuada. 
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Figura 5: Gràfic d’accidents lleus, greus i mortals per a cada tipus de risc (restringit al recorregut vertical observat).  
      

GRÀFIC D'ACCIDENTS LLEUS, GREUS, I MORTALS PER A CADA TIPUS DE RISC
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4.2.2.2  % d’accidents segons gravetat per cada risc 
 
La següent taula ens indica, del total d’accidents dintre de cada tipus de risc, quants han 
estat lleus, greus i mortals. 
 

 
Taula 5: % d’accidents segons gravetat per cada  risc al període 1998-2002. 
  
Les conclusions que s’extreuen de la taula són les següents: 
 

• En gairebé tots els riscos més del 95% dels accidents són de caràcter lleu. 
• Les caigudes a diferent nivell suposen un dels riscos amb més accidents greus i 

mortals si el comparem amb la resta de riscos.  
• Un altre risc important és el de incendi i explosions ja que és un dels que 

presenta una major quantitat d’accidents greus i mortals. 
• També cal parar atenció al risc de contacte elèctric ja que, com podem veure, 

presenta un baix percentatge d’accidents lleus i greus però, la seva mortalitat és 
la més alta de tots, o sigui que un 1.68% d’accidents d’aquest tipus esdevenen 
mortals. 

• Hi ha diversos riscos que no presenten percentatge de mortalitat, com per 
exemple el sobreesforç o les trepitjades a objectes. Els accidents d’aquests tipus 
tenen majoritàriament caràcter lleu. 

• El risc que fa referència a la maquinària d’obra també té un elevat percentatge 
de mortalitat degut a que els accidents estan provocats per maquinària pesant i, 
per tant, la gravetat dels mateixos és molt major. 

 GRAVETAT  
RISCOS LLEU GREU MORTAL TOTAL 
Caiguda al mateix nivell. 98,84% 1,15% 0,01% 100,00% 
Caiguda a diferent nivell. 93,10% 6,44% 0,46% 100,00% 
Cops contra objectes. 99,11% 0,86% 0,02% 100,00% 
Caiguda d'objectes a diferent nivell. 98,75% 1,21% 0,05% 100,00% 
Trepitjades a objectes punxants. 99,54% 0,46% 0,00% 100,00% 
Desplom de talussos. 98,92% 0,98% 0,10% 100,00% 
Sobreesforç. 99,83% 0,17% 0,00% 100,00% 
Contacte elèctric. 91,84% 6,48% 1,68% 100,00% 
Incendi i explosions. 92,17% 7,31% 0,52% 100,00% 
Grua. 95,74% 3,77% 0,49% 100,00% 
Referent a la maquinària d'obra. 91,86% 6,86% 1,29% 100,00% 
Referent a les eines manuals. 99,29% 0,69% 0,02% 100,00% 
Escales de mà. 94,45% 5,44% 0,11% 100,00% 
Petita maquinària auxiliar. 95,21% 4,56% 0,23% 100,00% 
Bomba de formigonat. 97,49% 2,51% 0,00% 100,00% 
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GRÀFIC D'ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS DINTRE DEL TOTAL DE CADA RISC 
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Figura 6: Gràfic d’accidents lleus, greus i mortals dintre del total de cada tipus de risc.
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4.2.2.3  % d’accidents segons gravetat per risc respecte del total d’accidents 
 
En la següent taula observem del total d’accidents, quants han estat lleus, greus i 
mortals i han estat produïts per cada tipus de risc. 
 

 GRAVETAT  
RISCOS LLEU GREU MORTAL TOTAL 
Caiguda al mateix nivell. 9,826% 0,114% 0,001% 9,94% 
Caiguda a diferent nivell. 9,389% 0,650% 0,046% 10,09% 
Cops contra objectes. 5,137% 0,045% 0,001% 5,18% 
Caiguda d'objectes a diferent nivell. 5,379% 0,066% 0,003% 5,45% 
Trepitjades a objectes punxants. 9,006% 0,042% 0,000% 9,05% 
Desplom de talussos 4,710% 0,047% 0,005% 4,76% 
Sobreesforç. 29,618% 0,050% 0,000% 29,67% 
Contacte elèctric. 0,305% 0,021% 0,006% 0,33% 
Incendi i explosions. 0,152% 0,012% 0,001% 0,16% 
Grua. 0,338% 0,013% 0,002% 0,35% 
Referent a la maquinària d'obra. 0,276% 0,021% 0,004% 0,30% 
Referent a les eines manuals. 20,726% 0,144% 0,004% 20,87% 
Escales de mà. 1,833% 0,106% 0,002% 1,94% 
Petita maquinària auxiliar. 1,417% 0,068% 0,003% 1,49% 
Bomba de formigonat. 0,401% 0,010% 0,000% 0,41% 
 98,514% 1,409% 0,077% 100,00% 

 
Taula 6: % d’accidents, segons gravetat, per cada  risc respecte del total d’accidents al període 1998-
2002. 
 
Les conclusions que podem dir un cop analitzada la taula anterior són: 
 

• De la totalitat d’accidents que van succeir al període 1998-2002, la majoria, un 
98.5% van esdevenir accidents de caràcter lleu. 

• Dintre d’aquest percentatge els riscos que van comportar més accidents són els 
que hem comentat anteriorment a les taules: sobreesforç, eines manuals, 
caigudes al mateix i diferent nivell, trepitjades a objectes i caigudes i cops amb 
els mateixos i desplom de talussos. 

• Del total d’accidents, el risc que presenta un major percentatge de accidents 
greus continua sent el de caigudes a diferent nivell, igual que a les taules 
analitzades anteriorment. 

• Els riscos de les eines manuals, les escales de mà i les caigudes al mateix nivell 
també suposen la major part del percentatge d’accidents greus. 

• A la columna d’accidents mortals veiem que només apareixen dos percentatges 
corresponents a caigudes a diferent nivell i contacte elèctric. Això no vol dir que 
de la resta de riscos no s’hagin produït accidents sinó que, respecte de la totalitat 
d’accidents, el percentatge és tan petit que pràcticament s’apropa a zero.  
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GRÀFIC D'ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS PROVOCATS PER CADA RISC RESPECTE DEL TOTAL 
D'ACCIDENTS
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Figura 7: Gràfic d’accidents lleus, greus i mortals provocats per cada risc respecte del total d’accidents (restringit al recorregut vertical observat).
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4.3 Càlcul dels coeficients de ponderació i els % de compliment dels 
riscos a les obres 
 
A continuació passarem a realitzar l’explicació del càlcul de coeficients. En primer lloc 
calcularem els percentatges de compliment corresponents a les dades obtingudes a les 
obres on hem pogut passar els check-lists. En segon lloc calcularem els coeficients de 
ponderació del risc obtinguts a partir de les dades d’accidentalitat del Ministeri de 
Treball, a través de l’Informe sobre el Sector de la Construcció corresponent al període 
1998-2002.  
 
4.3.1 Càlcul del % de compliment de la seguretat per risc mitjançant dades del 

check-list 
 
Per a realitzar el càlcul del percentatge de compliment de la seguretat per a cada risc 
hem agafat, com a exemple, les dades obtingudes al check-list per al risc de caiguda al 
mateix nivell d’una obra en la fase d’estructura. La resta de percentatges es calcularan 
igual per a tots els riscos de totes les obres. Aquestes dades es trobaran disponibles per a 
tothom qui ho sol·liciti. 
 
Amb les dades obtingudes a les obres hem realitzat una taula (veure taula 7) en la qual 
hem identificat a la primera columna cadascuna de les condicions tècniques presents als 
qüestionaris que, en conjunt, constitueixen tots els riscos que hem considerat a cada 
fase. Aquesta taula s’ha realitzat per a cadascuna de les obres i cadascuna de les fases. 
 
A la segona columna hem identificat l’obra i la fase en la qual es trobava juntament amb 
la data de la visita, i les primeres dades de compliment dels check-list. 
Aquestes dades les hem transformat en un número segons el compliment: el valor 1 
representa que la condició tècnica es compleix, el valor 0 representa que aquesta 
condició no es compleix i, el 2 que la condició no s’aplicava a l’obra o no ha estat 
observada durant la visita realitzada a la mateixa. 
 

 OBRA: C/ GIRONA 
 FASE: Estructura 
 Visita 1ª Visita 2ª Visita 3ª 

Qüestionari 14/03/2006 18/04/2006 25/05/2006 
1.1 0 1 1 
1.2 0 0 0 
1.3 0 1 1 
1.4 0 1 1 
1.5 1 1 1 
1.6 2 1 1 
1.7 0 1 1 
1.8 2 2 1 
1.9 0 0 1 
1.10 0 0 1 

 
Taula 7: Taula exemple de dades del check-list corresponent al risc de caiguda al mateix nivell de l’obra 
del C/ Girona en fase d’estructura. 
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Un cop realitzades totes les taules corresponents a les obres observades, hem realitzat 
una segona taula (veure taula 8) on s’ha fet el càlcul promig de les dades dels check-list 
d’aquelles obres on s’ha realitzat més d’una visita dintre de la mateixa fase. 
Aquest càlcul s’ha fet per obtenir el percentatge general de compliment de cada 
condició tècnica abordada als check-list de cadascuna de les obres amb més d’una 
visita. El càlcul d’aquest promig no ha estat necessari en totes les dades ja que tenim 
diverses obres en les quals només hem realitzat una visita per fase i per tant aquesta 
dada és la que posteriorment utilitzarem pel càlcul dels compliments. 
 
Per interpretar correctament la taula hem de comentar que en aquelles qüestions on 
havíem posat un 2 com a resposta, que equivalia a dir que aquella condició no 
s’aplicava, ara hem col·locat una lletra n, com a dada no observada per tal de calcular 
correctament el % de compliment promig de cada condició tècnica. 
 
 

 OBRA: C/ GIRONA  
 FASE: Estructura  
 Visita 1ª Visita 2ª Visita 3ª Promig Qüestionari 14/03/2006 18/04/2006 25/05/2006 

1.1 0 1 1 0,6667 
1.2 0 0 0 0 
1.3 0 1 1 0,6667 
1.4 0 1 1 0,6667 
1.5 1 1 1 1 
1.6 n 1 1 1 
1.7 0 1 1 0,6667 
1.8 n n 1 1 
1.9 0 0 1 0,3333 
1.10 0 0 1 0,3333 

              
Taula 8: Taula promig de les dades del check-list per al risc de caiguda al mateix nivell en l’obra del 
C/Girona corresponent a la fase d’estructura. 
 
Si analitzem la taula superior podem veure que, per exemple, la condició 1.1 es 
compleix en un 66% del total de les visites, mentre que la condició 1.2 s’incompleix en 
totes les observacions. Aquesta última columna del promig de les dades és la que farem 
servir com a resultat d’aquesta obra per al càlcul del compliment per risc i fase. 
 
Per tal d’obtenir el compliment per cada risc de l’obra, només hem de fer el promig de 
promitjos, és a dir, el promig de totes les qüestions dintre de cada risc (veure taula 9), i 
multiplicar per 100 per saber el nivell de compliment en percentatge. 
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 OBRA: C/ GIRONA    
 FASE: Estructura    
 Visita 1ª Visita 2ª Visita 3ª Promig Compliment 

per risc Qüestionari 14/03/2006 18/04/2006 25/05/2006 
1.1 0 1 1 0,6667   
1.2 0 0 0 0   
1.3 0 1 1 0,6667   
1.4 0 1 1 0,6667   
1.5 1 1 1 1   
1.6 n 1 1 1   
1.7 0 1 1 0,6667   
1.8 n n 1 1   
1.9 0 0 1 0,3333   
1.10 0 0 1 0,3333   
1.11 0 1 1 0,6667   
1.12 0 1 1 0,6667 63.89% 

 
Taula 9: Taula promig de totes les qüestions per al risc de caiguda al mateix nivell amb el percentatge de 
compliment de la seguretat en l’obra del C/Girona corresponent a la fase d’estructura. 
 
Un cop tenim el càlcul del % de compliment mitjançant les dades dels check-list de les 
obres visitades passarem a calcular el coeficient de ponderació de cada risc segons el 
seu nivell d’accidentalitat. 
 
 
4.3.2 Càlcul del coeficient  de ponderació per risc mitjançant dades 

d’accidentalitat del Ministeri de Treball 
 
En primer lloc el que haurem de fer és analitzar quina és la taula d’accidentalitat més 
adient per a realitzar el càlcul del coeficient de ponderació. Recordem que les taules 
d’accidentalitat han estat realitzades al punt 4.2.2 d’aquest projecte. 
 
La taula més idònia per obtenir els coeficients de ponderació és la que fa referència al % 
d’accidents, segons gravetat, per risc (veure taula 4) perquè, ens mostra quin és el pes 
que té cada risc dintre del total d’accidents lleus, greus i mortals. Els resultats d’aquesta 
taula són els que farem servir com a coeficients de ponderació del risc, per a cada tipus 
de risc i gravetat ja que, ens donen la proporció entre els percentatges d’accidents lleus, 
greus i mortals. 
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RISCS LLEU GREU MORTAL 
Caiguda al mateix nivell. 9,974% 8,110% 1,111% 
Caiguda a diferent nivell. 9,531% 46,128% 59,444% 
Cops contra objectes. 5,214% 3,171% 1,667% 
Caiguda d'objectes a diferent nivell. 5,460% 4,665% 3,333% 
Trepitjades a objectes punxants. 9,142% 2,957% 0,000% 
Desplom de talussos. 4,781% 3,323% 6,111% 
Sobreesforç. 30,065% 3,567% 0,000% 
Contacte elèctric. 0,309% 1,524% 7,222% 
Incendi i explosions. 0,154% 0,854% 1,111% 
Grua. 0,343% 0,945% 2,222% 
Referent a la maquinària d'obra. 0,280% 1,463% 5,000% 
Referent a les eines manuals. 21,039% 10,244% 5,556% 
Escales de mà. 1,861% 7,500% 2,778% 
Petita maquinària auxiliar. 1,438% 4,817% 4,444% 
Bomba de formigonat. 0,407% 0,732% 0,000% 
  100,000% 100,000% 100,000% 

 
Taula 10: Taula de coeficients de ponderació del risc segons gravetat (anàloga a la taula 4). 
 
Realitzarem ara un petit anàlisi dels coeficients obtinguts per extreure conclusions. 
 
Si observem la columna que fa referència al percentatge d’accidents lleus veiem que: 
 

• Els riscos que tenen un major pes dintre dels accidents de caràcter lleu són el 
risc de sobreesforç i el referent a les eines manuals amb un percentatge del 
30.065% i 21.039% respectivament. Això es degut a que la majoria d’accidents 
que es produeixen dintre d’aquests riscos tenen caràcter lleu. 

• Els següents riscos que tenen un pes important dintre dels accidents lleus són les 
caigudes al mateix i a diferent nivell i les trepitjades a objectes. El coeficient 
ens indica que gairebé cada risc representa un 10% dels accidents lleus. 

• Altres riscos que tenen un pes important són els cops contra objectes i el 
desplom de talussos, amb un coeficient d’aproximadament el 5%. 

• La resta de riscos tenen un pes bastant inferior, ja que la gran majoria 
d’accidents lleus corresponen las riscos explicats als punts anteriors. 

 
Fixem-nos ara en la columna que fa referència als accidents greus i observarem que: 
 

• El risc que s’emporta, gairebé la meitat dels accidents greus, un 46.128% són les 
caigudes a diferent nivell. Per tant aquesta xifra ens indica que té un pes molt 
important dintre d’aquest tipus de gravetat i que l’haurem de tenir molt present a 
l’hora d’analitzar-lo a l’obra ja que, una petita disminució del nivell de 
compliment dels check-lists, pot fer que la probabilitat que succeeixi un accident 
augmenti. 

• El risc referent a les eines manuals també s’emporta un coeficient força elevat 
del 10.244%, per tant, haurem de tenir molt presents els incompliments de les 
qüestions dels check-lists perquè no es produeixin accidents. 

• Els altres riscos que s’emporten un pes considerable dintre del percentatge 
d’accidents greus són: les caigudes al mateix nivell, el risc referent a les escales 



 36 

de mà, la petita maquinària auxiliar, la caiguda d’objectes a diferent nivell, el 
sobreesforç, el desplom de talussos i els cops i trepitjades a objectes. Tots ells 
tenen un coeficient entre un 3 i un 8%. 

 
Per últim analitzem la columna dels coeficients d’accidents mortals. 
 

• En aquest cas també és el risc de caiguda a diferent nivell el que té un pes més 
important dintre de la totalitat d’accidents mortals, ja que un 59.444% d’aquests 
accidents corresponen a aquest risc. Per tant, el compliment de les mesures de 
seguretat referents a aquest risc serà de gran importància per a que la probabilitat 
de que succeeixi un accident sigui la més baixa possible. 

• Altres riscos que també tenen un pes considerable són: contacte elèctric, 
desplom de talussos, i els que fan referència a la maquinària i les eines 
manuals. 

 
Recordem que aquests coeficients de ponderació del risc seran els que s’usaran a les 
taules de coeficients per fases que realitzarem al punt 4.4 d’aquest projecte, juntament 
amb els percentatge de compliment de cada risc i que, ens donaran com a resultat, el 
promig ponderat dels índexs lleus, greus i mortals, atenent a la distribució de 
l’accidentalitat per gravetat. 
 
El següent pas, un cop ja tenim els coeficients, és explicar com varia el nivell de 
seguretat a l’obra segons quin sigui el compliment dels check-lists. Cal tenir present que 
els coeficients de ponderació són sensibles al nivell de compliment que marquen els 
check-lists, de manera que, si aquest compliment va minvant, el nivell de seguretat total 
de l’obra també minva i, conseqüentment, la probabilitat que passi un accident lleu, greu 
o mortal augmenta. Anem a veure amb un exemple com es produeix aquesta disminució 
de la seguretat. 
 
Continuem estudiant el risc de caiguda a diferent nivell per a fer l’explicació ja que la 
resta de riscos segueixen el mateix esquema, i farem l’estudi considerant que tots els 
altres riscos compleixen al 100% les condicions establertes als qüestionaris, per veure 
com canvia el nivell de seguretat de l’obra només considerant la variació d’un risc. 
 
En el cas que el compliment dels check-lists per a aquest risc fos total, és a dir, que totes 
les condicions tècniques corresponents a aquest risc es complissin, el coeficient que 
n’obtindríem d’aquestes dades seria el 100%, i tenint en compte que hem considerat el 
compliment total de la resta de riscos, el resultat total de la seguretat a la fase de l’obra 
seria del 100%. Aquest resultat s’obté de multiplicar el coeficient de ponderació del risc 
amb el % de compliment que hem extret de les dades dels check-lists (veure taula 11). 
 
Si ara suposem que el nivell de compliment dels check-lists per a aquest risc és del 
25%, el nivell de seguretat de la fase de l’obra quedaria com es veu a la taula 12. 
Aquesta disminució del compliment de les condicions del qüestionari suposa que: 
 

• L’índex de seguretat total de la fase d’obra sigui del 92.54%. 
• L’índex d’accidentalitat lleu és d’un 92.52%. 
• L’índex d’accidentalitat greu és un 93.92%. 
• L’índex d’accidentalitat mortal és un 99.12%. 
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Hem de tenir present que aquests resultats són tenint en compte només el risc de 
caiguda al mateix nivell i que, per tant, el nivell de seguretat total de la fase d’obra 
sofrirà múltiples variacions segons el nivell de compliment de cada risc. 
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Riscos Coeficient ponderació Compliment Puntuació Total 
Lleu Greu Mortal Lleus Greus Mortals   

Caiguda al mateix nivell. 9,974% 8,110% 1,111% 100,00 9,97 8,11 1,11   
Caiguda a diferent nivell. 9,531% 46,128% 59,444% 100,00 9,53 46,13 59,44   

Cops contra objectes. 5,214% 3,171% 1,667% 100,00 5,21 3,17 1,67   
Caiguda d'objectes a diferent 

nivell. 5,460% 4,665% 3,333% 100,00 5,46 4,66 3,33   

Trepitjades a objectes punxents. 9,142% 2,957% 0,000% 100,00 9,14 2,96 -   
Desplom de talussos. 4,781% 3,323% 6,111% 100,00 4,78 3,32 6,11   

Sobreesforç. 30,065% 3,567% 0,000% 100,00 30,07 3,57 -   
Contacte elèctric. 0,309% 1,524% 7,222% 100,00 0,31 1,52 7,22   

Incendi i explosions. 0,154% 0,854% 1,111% 100,00 0,15 0,85 1,11   
Grua. 0,343% 0,945% 2,222% 100,00 0,34 0,95 2,22   

Referent a la maquinària d'obra. 0,280% 1,463% 5,000% 100,00 0,28 1,46 5,00   
Referent a les eines manuals. 21,039% 10,244% 5,556% 100,00 21,04 10,24 5,56   

Escales de mà. 1,861% 7,500% 2,778% 100,00 1,86 7,50 2,78   
Petita maquinària auxiliar. 1,438% 4,817% 4,444% 100,00 1,44 4,82 4,44   

Bomba de formigonat. 0,407% 0,732% 0,000% 100,00 0,41 0,73 -   
  100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00% 

 
Taula 11: Taula de resultats del nivell de la seguretat amb un compliment del 100% en tots els riscos. 
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Riscos Coeficient ponderació Compliment Puntuació Total 
Lleu Greu Mortal Lleus Greus Mortals   

Caiguda al mateix nivell. 9,974% 8,110% 1,111% 25,00 2,49 2,03 0,28   
Caiguda a diferent nivell. 9,531% 46,128% 59,444% 100,00 9,53 46,13 59,44   

Cops contra objectes. 5,214% 3,171% 1,667% 100,00 5,21 3,17 1,67   
Caiguda d'objectes a diferent 

nivell. 5,460% 4,665% 3,333% 100,00 5,46 4,66 3,33   

Trepitjades a objectes punxents. 9,142% 2,957% 0,000% 100,00 9,14 2,96 -   
Desplom de talussos. 4,781% 3,323% 6,111% 100,00 4,78 3,32 6,11   

Sobreesforç. 30,065% 3,567% 0,000% 100,00 30,07 3,57 -   
Contacte elèctric. 0,309% 1,524% 7,222% 100,00 0,31 1,52 7,22   

Incendi i explosions. 0,154% 0,854% 1,111% 100,00 0,15 0,85 1,11   
Grua. 0,343% 0,945% 2,222% 100,00 0,34 0,95 2,22   

Referent a la maquinària d'obra. 0,280% 1,463% 5,000% 100,00 0,28 1,46 5,00   
Referent a les eines manuals. 21,039% 10,244% 5,556% 100,00 21,04 10,24 5,56   

Escales de mà. 1,861% 7,500% 2,778% 100,00 1,86 7,50 2,78   
Petita maquinària auxiliar. 1,438% 4,817% 4,444% 100,00 1,44 4,82 4,44   

Bomba de formigonat. 0,407% 0,732% 0,000% 100,00 0,41 0,73 -   
  100,00 100,00 100,00  92,52 93,92 99,17 92,54% 

 
Taula 12: Taula de resultats del nivell de seguretat amb un nivell de compliment del 25% per al risc de caiguda al mateix nivell. 
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4.3.3 Gràfics de variació de l’índex de seguretat per a cada tipus de risc 
 
Per a poder veure més clarament com disminueix el nivell de seguretat a mesura que el 
compliment dels check-lists minva, s’han realitzat una sèrie de gràfics per riscos que 
explicarem a continuació. 
  
Cal comentar que aquests gràfics s’han fet considerant cada risc per separat i, per tant, 
tenint en compte que només varia el percentatge de compliment d’un risc, mentre que 
els de la resta de riscos es manté constant amb un compliment del 100%. 
 
Pel que fa a l’escalat vertical dels gràfics hem de dir que s’ha restringit en uns 
percentatges elevats per tal de poder interpretar més clarament el resultat obtingut. 
 

Variació de l'índex del risc de caiguda al mateix nivell
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Figura 8: Variació de l’índex de seguretat pel risc de caiguda al mateix nivell per als accidents 
lleus, greus i mortals. 
 
Al gràfic superior podem observar com varia l’índex de seguretat corresponent al risc de 
caiguda al mateix nivell segons quin sigui el percentatge de compliment del check-list. 
En aquest cas, quan baixa el percentatge de compliment, els índexs de seguretat que més 
disminueixen són els corresponents als accidents greus i lleus, que arriben a estar entre 
un 90 i un 95%, mentre que l’índex dels accidents mortals varia molt poc. Això es degut 
a que la majoria d’accidents que es produeixen dintre d’aquest risc tenen caràcter lleu o 
greu i no pas mortal. També cal destacar que la variació de l’índex del total d’accidents 
és molt semblant a la variació dels lleus ja que, és aquest grup el que s’emporta el major 
número d’accidents en aquest risc. 
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Variació de l'índex per al risc de caiguda a diferent nivell
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Figura 9: Variació de l’índex de seguretat pel risc de caiguda a diferent nivell per als accidents 
lleus, greus i mortals. 
 
 
En el gràfic que podem veure a la part superior observem la variació de l’índex de 
seguretat en el risc de caiguda a diferent nivell i observem clarament com una 
disminució del percentatge de compliment del check-list provoca que l’índex referent 
als accidents mortals baixi fins a un 40%. Aquest fet es degut a que aquest risc té un pes 
molt important dintre dels accidents mortals ja que suposa gairebé un 60% de la totalitat 
d’aquests accidents. 
 
Pel que fa a l’índex d’accidents greus també observem com disminueix notablement 
fins a un 53% ja que aquest tipus de risc constitueix el 46% del total d’accidents greus. 
L’índex corresponent als accidents lleus veiem que baixa fins a un 90%, el que és lògic 
si pensem que les conseqüències d’un accident en aquest tipus de risc tenen un resultat 
més aviat greu o mortal. 
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Variacióde l'índex pel risc de cops contra objectes
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Figura 10: Variació de l’índex de seguretat pel risc de cops contra objectes per als accidents 
lleus, greus i mortals. 
 

Variació de l'índex pel risc de caiguda d'objectes a diferent 
nivell
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Figura 11: Variació de l’índex de seguretat pel risc de caiguda d’objectes a diferent nivell per 
als accidents lleus, greus i mortals. 
 
En els dos gràfics anteriors veiem com la variació de l’índex de seguretat tant pels lleus, 
greus com mortals és força similar. En ambdós, una disminució del percentatge de 
compliment dels qüestionaris provoca que l’índex que es veu més disminuït sigui el 
corresponent als accidents lleus, seguits dels greus i mortals, donat que en aquests dos 
riscos els accidents que es produeixen majoritàriament tenen caràcter lleu. 
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Variació de l'índex  pel risc de trepitjades a objectes punxants
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Figura 12: Variació de l’índex de seguretat pel risc de trepitjades a objectes punxants per als 
accidents lleus, greus i mortals. 
 
En el gràfic corresponent al risc de trepitjades a objectes punxants observem com, 
encara que disminueixi el percentatge de compliment dels qüestionaris, l’índex 
corresponent als accidents mortals és manté al 100%, ja que és un risc que no sol 
provocar accidents amb aquest tipus de gravetat. 
 
Per altra banda sí que veiem com es redueix l’índex d’accidents lleus perquè la majoria 
d’accidents que es produeixen en aquest risc són lleus. 
 

Variació de l'índex pel risc de desplom de talussos
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Figura 13: Variació de l’índex de seguretat pel risc de desplom de talussos per als accidents lleus, 
greus i mortals. 
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En el cas del gràfic corresponent al risc de desplom de talussos observem com una 
disminució del nivell de seguretat provoca que l’índex de seguretat d’accidents mortals 
disminueixi ja que es tracta d’un tipus de risc que fa que els accidents tinguin un 
caràcter greu o mortal. 
 
 
 

Variació de l'índex pel risc de sobreesforç
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Figura 14: Variació de l’índex de seguretat pel risc de sobreesforç per als accidents lleus, greus i 
mortals. 

 
Pel que fa al risc de sobreesforç observem al gràfic superior com una baixada del 
percentatge de compliment dels qüestionaris produeix una disminució molt pronunciada 
de l’índex de seguretat d’accidents lleus. Aquest fet és dóna perquè la majoria 
d’accidents per sobreesforç tenen caràcter lleu. En el cas de l’índex corresponent a 
accidents mortals veiem que no varia ja que, difícilment un accident per sobreesforç pot 
provocar la mort. 
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Variació de l'índex pel risc de contacte elèctric
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Figura 15: Variació de l’índex de seguretat pel risc de contacte elèctric per als accidents lleus, 
greus i mortals. 
 
Al gràfic anterior observem com, en el cas del risc de contacte elèctric, una disminució 
del percentatge de compliment dels check-lists ens produeix una variació important de 
l’índex d’accidents mortals degut a que els accidents d’aquest tipus solen tenir 
conseqüències molt greus o mortals. 
 

Variació de l'índex pel risc d'incendi i explosions
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Figura 16: Variació de l’índex de seguretat pel risc d’incendi i explosions per als accidents 
lleus, greus i mortals. 
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Variació de l'índex pel risc de la grua
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Figura 17: Variació de l’índex de seguretat pel risc de la grua per als accidents lleus, greus i 
mortals. 
 

Variació de l'índex pel risc referent a la maquinària d'obra
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Figura 18: Variació de l’índex de seguretat pel risc referent a la maquinària d’obra per als 
accidents lleus, greus i mortals. 
 
En els tres gràfics anteriors, corresponents al risc d’incendi i explosions, al risc de la 
grua i al risc referent a la maquinària d’obra observem que, per una disminució del 
percentatge de compliment, l’índex de seguretat que més disminueix és el corresponent 
a accidents mortals, seguit de l’índex dels greus i dels lleus. Això es degut a que, si no 
es té ben controlat el nivell de seguretat, en aquests casos, els accidents que es 
produeixen tenen conseqüències molt greus o mortals. 
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Variació de l'índex pel risc referent a les eines manuals
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Figura 19: Variació de l’índex de seguretat pel risc referent a les eines manuals per als accidents 
lleus, greus i mortals. 
 
En el cas del risc referent a les eines manuals, a mesura que anem disminuint el nivell 
de compliment dels check-lists, l’índex de seguretat que es veu més afectat és el 
corresponents als accidents lleus, seguit dels greus i els mortals. Això es provocat 
perquè el pes dels accidents lleus provocats per aquest risc és força major que el pes 
dels accidents greus o mortals. 
 

Variació de l'índex pel risc de les escales de mà
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Figura 20: Variació de l’índex de seguretat pel risc de les escales de mà per als accidents lleus, 
greus i mortals. 
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Al gràfic anterior veiem la variació de l’índex de seguretat per la risc de les escales de 
mà i observem com, per una disminució del percentatge de compliment dels 
qüestionaris, l’índex que es troba més afectat és el referent als accidents greus, seguit 
dels mortals. Aquest fet es produeix perquè el percentatge d’accidents greus i mortals en 
aquest risc és força important. 
 

Variació de l'índex pel risc referent a la petita maquinària 
auxiliar
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Figura 21: Variació de l’índex de seguretat pel risc referent a la petita maquinària auxiliar per 
als accidents lleus, greus i mortals. 
 
En el cas anterior, referent al risc de la petita maquinària auxiliar, els índexs que es 
veuen més malmesos per la disminució del percentatge de compliment dels check-list 
són els corresponents als accidents greus i mortals ja que tenen un percentatge 
d’accidents d’aquest tipus superior al d’accidents lleus. 
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Variació de l'índex pel risc de la bomba de formigonat
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Figura 22: Variació de l’índex de seguretat pel risc de la bomba de formigonat per als accidents 
lleus, greus i mortals. 
 
En l’últim gràfic, referent al risc de la bomba de formigonat, comprovem com al minvar 
el percentatge de compliment del qüestionari, l’índex de seguretat més afectat és el 
corresponent als accidents greus, mentre que l’índex dels accidents mortals no varia 
degut a que un accidents provocat per una bomba de formigonat no sol produir aquest 
tipus de gravetat. 
 
4.3.4 Gràfics de variació de l’índex de seguretat per al total de riscos 
 
Encara que els gràfics que hem vist anteriorment ens han mostrat com varia l’índex de 
seguretat per a cada tipus d’accidents i per a cadascun dels riscos per separat, també 
creiem necessari veure com varia aquest índex quan considerem la totalitat dels riscos. 
Per aquest motiu hem realitzat un anàlisi estadístic amb l’objectiu de crear uns gràfics 
on puguem observar la variació de l’índex de seguretat per gravetat i en general.  
 
En definitiva, el que pretenem és optimitzar una funció per tal d’aconseguir els valors 
màxims i els mínims entre els quals es pot moure el valor de l’índex per a 
l’accidentalitat lleu, greu, mortal i total. 
 
La fórmula que calcula l’índex per gravetat és la següent: 
 
f = n1 ·x1 + n2 ·x2 + n3 ·x3+ n4 ·x4+.....+ n15 ·x15 
 
 
on: 
ni = coeficient de ponderació del risc per a cadascun dels riscos en aquella gravetat 
xi = percentatge de compliment en el risc i-èssim. 
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Les següents condicions les hem imposat per a que el percentatge promig desitjat estigui 
entre 0 i 100 i que la suma de tots els percentatges de compliment de cada risc sigui 
igual al % promig per el conjunt de 15 riscos que hem considerat. 
 

1) xi ≥ 0 
2) xi ≤ 100 
3) x1 + x2 + x3+ x4+.....+x15 = % promig · 15 

 
Per poder realitzar els gràfics de variació de l’índex de seguretat, tenint en compte la 
totalitat de riscos, hem fet servir un software anomenat WIRIS (www.wiris.com) que ens 
ha permès obtenir els màxims i els mínims d’una funció per poder dibuixar el gràfic. 
 
Un cop obtinguda la fórmula i les condicions només haurem d’introduir-les en el 
programa WIRIS perquè ens calculi els màxims i els mínims d’aquesta funció, canviant 
cada cop el percentatge promig que considerem, per saber quins són els punts entre els 
quals es troba la gràfica de variació de l’índex de seguretat de tots els riscos en conjunt. 
 
El software, a més d’indicar-nos els màxims i els mínims de la funció índex de 
seguretat, també ens indica quins són els percentatges de compliment que han de tenir 
cada risc en els punts singulars considerats. 
 
Cal esmentar que aquesta fórmula s’haurà de repetir quatre cops: un per fer la gràfica 
corresponent a accidents lleus, un altre per la dels greus, un altre per als mortals i la 
darrera per als totals. 
 
A continuació posarem una fórmula del programa, com a exemple, corresponent al 
càlcul per als accidents lleus, on es poden veure, d’una manera més clara, els passos 
realitzats. 
 
4.3.4.1- Resultats per als accidents lleus 
 
La següent expressió correspon a l’exemple del càlcul del mínim i el màxim de la 
funció per a un percentatge promig de compliment de tots els riscos del 90%. La resta 
de percentatges promig de compliment es calculen de la mateixa manera. 
 
 
 
mínim_amb_restriccions((9,97·x1+9,53·x2+5,21·x3+5,46·x4+9,14·x5+4,78·x
6+30,07·x7+0,31·x8+0,15·x9+0,34·x10+0,28·x11+21,04·x12+1,86·x13+1,44·x
14+0,41·x15)/100, 
{x1≥0, x2≥0, x3≥0, x4≥0, x5≥0, x6≥0, x7≥0, x8≥0, x9≥0, x10≥0, x11≥0, 
x12≥0, x13≥0, x14≥0, x15≥0, x1≤100, x2≤100, x3≤100, x4≤100, x5≤100, 
x6≤100, x7≤100, x8≤100, x9≤100, x10≤100, x11≤100, x12≤100, x13≤100, 
x14≤100, x15≤100, x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15= 
90·15}) 
→{59.4,{x1→100, x10→100, x11→100, x12→50, x13→100, x14→100, x15→100, 
x2→100, x3→100, x4→100, x5→100, x6→100, x7→0, x8→100, x9→100}} 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiris.com/�
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màxim_amb_restriccions((9,97·x1+9,53·x2+5,21·x3+5,46·x4+9,14·x5+4,78·x
6+30,07·x7+0,31·x8+0,15·x9+0,34·x10+0,28·x11+21,04·x12+1,86·x13+1,44·x
14+0,41·x15)/100, 
{x1≥0, x2≥0, x3≥0, x4≥0, x5≥0, x6≥0, x7≥0, x8≥0, x9≥0, x10≥0, x11≥0, 
x12≥0, x13≥0, x14≥0, x15≥0, x1≤100, x2≤100, x3≤100, x4≤100, x5≤100, 
x6≤100, x7≤100, x8≤100, x9≤100, x10≤100, x11≤100, x12≤100, x13≤100, 
x14≤100, x15≤100, x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15= 
90·15}) 
→{99.7,{x1→100, x10→100, x11→50, x12→100, x13→100, x14→100, x15→100, 
x2→100, x3→100, x4→100, x5→100, x6→100, x7→100, x8→100, x9→0}} 
 
Les dues expressions anteriors, a més d’indicar-nos quin és el màxim i el mínim de la 
funció, també ens diuen quins són els valors que han de tenir cadascun dels % de 
compliment en cada risc per tal d’assolir el punt del màxim o el mínim.  
 
A partir dels càlculs realitzats hem obtingut aquests resultats, mínims i màxims, per a 
cada % de compliment promig. 
 
 

%compliment 
promig 

Índex 
mínim 

Índex 
màxim 

Índex 
esperat 

0 0 0 0 
5 0,1125 22,553 5 

10 0,29 40,59 10 
15 0,5075 53,603 15 
20 0,74 61,08 20 
25 0,995 68,228 25 
30 1,285 75,18 30 
35 1,85 81,115 35 
40 2,93 85,21 40 
45 4,325 89,118 45 
50 7,18 92,81 50 
55 10,873 95,665 55 
60 14,78 97,06 60 
65 18,875 98,14 65 
70 24,81 98,705 70 
75 31,763 98,995 75 
80 38,91 99,25 80 
85 46,388 99,483 85 
90 59,4 99,7 90 
95 77,438 99,878 95 

100 100 100 100 
 
Taula 13: Resultats de mínims i màxims de la funció per als accidents lleus. 
 
 
A partir d’aquestes dades hem pogut realitzar una gràfica (veure figura 23)  on es pot 
apreciar quina és la variació de l’índex de seguretat de la totalitat d’accidents lleus. 
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Variació de l'index de seguretat per a accidents lleus
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Figura 23: Variació de l’índex d’accidents lleus considerant tots els riscos. 
 
En el gràfic superior podem observar entre quins valors varia l’índex de seguretat per 
als accidents lleus segons el percentatge promig de compliment de tots els riscos. 
 
El gràfic ens està indicant que, a mesura que anem augmentant la seguretat a l’obra, és a 
dir, el percentatge promig de compliment, acotem la variació de l’índex a un nivell més 
alt. Per exemple, quan el percentatge promig de compliment és del 10%, l’interval entre 
el que es situa l’índex es troba entre un 0.3 i un 40% però, si augmentem aquest 
percentatge fins a un 20% veiem com l’índex pot arribar a tenir un valor màxim de 
60%. Això ens indica que per un petit augment del percentatge promig de compliment 
podem tenir un nivell de seguretat a l’obra molt més alt. 
 
També podem observar com a partir d’un nivell de compliment promig del 55% podem 
arribar a aconseguir un índex de seguretat superior al 95%. Això dependrà de quins 
valors de compliment prenguin cadascun dels riscos i del pes que tinguin cada un d’ells 
dintre del total d’accidents lleus. 
 
En el cas dels accidents de caràcter lleu, els riscos que suposen un major pes són els 
referents a caigudes al mateix i diferent nivell, el sobreesforç i el referent a les eines 
manuals, per tant, segons el % de compliment de cadascun d’aquests l’índex sofrirà les 
majors variacions. 
 
4.3.4.2- Resultats per als accidents greus 

 
Els càlculs realitzats per aconseguir els màxims i mínims de la funció per als accidents 
greus s’han fet de la mateixa manera que a l’exemple anterior, canviant únicament els 
coeficients de ponderació del risc, que ara correspondran als coeficients d’accidents 
greus. 
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A partir dels càlculs realitzats hem obtingut aquests resultats, mínims i màxims, per a 
cada % de compliment promig. 
 
 
 

%compliment 
promig 

Índex 
mínim 

Índex 
màxim 

Índex 
esperat 

0 0 0 0 
5 0,5475 34,598 5 

10 1,155 51,25 10 
15 1,8175 58,398 15 
20 2,53 64,48 20 
25 3,625 70,105 25 
30 4,75 74,39 30 
35 6,25 77,965 35 
40 8,47 81,46 40 
45 10,848 84,138 45 
50 13,3 86,69 50 
55 15,853 89,143 55 
60 18,53 91,52 60 
65 22,025 93,74 65 
70 25,6 95,24 70 
75 29,885 96,365 75 
80 35,51 97,46 80 
85 41,593 98,172 85 
90 48,74 98,835 90 
95 65,393 99,443 95 

100 100 100 100 
 
Taula 14: Resultats de mínims i màxims de la funció per als accidents greus. 
 
 
A partir d’aquestes dades hem pogut realitzar una gràfica on es pot apreciar quina és la 
variació de l’índex de seguretat de la totalitat d’accidents greus (veure figura 24). 
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Figura 24: Variació de l’índex d’accidents greus considerant tots els riscos. 
 
En el gràfic superior podem observar entre quins valors varia l’índex de seguretat per 
als accidents greus segons el percentatge promig de compliment de tots els riscos. 
 
Si ens fixem en la corba corresponent als mínims de la funció veiem que, fins a un 
percentatge promig del 40% aproximadament, el mínim és inferior al 10% mentre que, 
la corba corresponent als màxims de la funció, té una pendent pronunciada fins al 10% 
de percentatge promig arribant a tenir un valor màxim per l’índex d’accidents greus del 
50%. 
 
El gràfic ens està indicant que, a mesura que anem augmentant la seguretat a l’obra, és a 
dir, el percentatge promig de compliment, acotem la variació de l’índex a un nivell més 
alt. Per exemple, quan el percentatge promig de compliment és del 10%, l’interval entre 
el que es situa l’índex es troba entre un 1.15 i un 50% però, si augmentem aquest 
percentatge fins a un 30% veiem com l’índex pot arribar a tenir un valor màxim de 
75%. Això ens indica que per un augment del 20% del percentatge promig de 
compliment podem tenir un nivell de seguretat a l’obra molt més alt. 
 
També podem observar com a partir d’un nivell de compliment promig del 55% podem 
arribar a aconseguir un índex de seguretat superior al 90%, i com a partir del 95% de 
compliment, el mínim índex d’accidents greus augmenta molt ràpidament del 65 al 
100%. Això dependrà de quins valors de compliment prenguin cadascun dels riscos i 
del pes que tinguin cada un d’ells dintre del total d’accidents greus. 
 
En el cas dels accidents de caràcter greu, els riscos que suposen un major pes són els 
referents a caigudes a diferent nivell, el sobreesforç i el referent a les eines manuals, per 
tant, segons el % de compliment de cadascun d’aquests l’índex sofrirà les majors 
variacions. 
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4.3.4.3- Resultats per als accidents mortals 
 
Els càlculs realitzats per aconseguir els màxims i mínims de la funció per als accidents 
mortals s’han fet de la mateixa manera que a l’exemple dels lleus, canviant únicament 
els coeficients de ponderació del risc, que ara correspondran als coeficients d’accidents 
mortals. 
 
A partir dels càlculs realitzats hem obtingut aquests resultats, mínims i màxims, per a 
cada % de compliment promig. 
 
 

%compliment 
promig 

Índex 
mínim 

Índex 
màxim 

Índex 
esperat 

0 0 0 0 
5 0 44,58 5 

10 0 63,05 10 
15 0 68,188 15 
20 0 72,77 20 
25 0,8325 76,94 25 
30 1,665 80,83 30 
35 2,6375 84,44 35 
40 3,89 87,77 40 
45 5,555 90,268 45 
50 7,5 92,49 50 
55 9,7225 94,435 55 
60 12,22 96,1 60 
65 15,55 97,353 65 
70 19,16 98,325 70 
75 23,05 99,158 75 
80 27,22 99,99 80 
85 31,803 99,99 85 
90 36,94 99,99 90 
95 55,41 99,99 95 

100 100 100 100 
 
Taula 15: Resultats de mínims i màxims de la funció per als accidents mortals. 
 
A partir d’aquestes dades hem pogut realitzar una gràfica on es pot apreciar quina és la 
variació de l’índex de seguretat de la totalitat d’accidents mortals. 
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Figura 25: Variació de l’índex d’accidents mortals considerant tots els riscos. 
 
En el gràfic superior podem observar entre quins valors varia l’índex de seguretat per 
als accidents mortals. 
 
Si ens fixem en la corba corresponent als mínims de la funció veiem que, fins a un 
percentatge promig del 20% aproximadament, el mínim és 0%. Això vol dir que només 
amb aquest percentatge de compliment, els nivells de seguretat a l’obra podrien arribar a 
ser nuls. Per altra banda, la corba corresponent als màxims de la funció, té una pendent 
molt pronunciada fins al 15% de percentatge promig arribant a tenir un valor màxim per 
l’índex d’accidents mortals del 68%. 
 
El gràfic ens està indicant que, a mesura que anem augmentant la seguretat a l’obra, és a 
dir, el percentatge promig de compliment, acotem la variació de l’índex a un nivell més 
alt. Per exemple, quan el percentatge promig de compliment és del 10%, l’interval entre 
el que es situa l’índex es troba entre un 0 i un 63% però, si augmentem aquest 
percentatge fins a un 20% veiem com l’índex pot arribar a tenir un valor màxim de 
72%. Això ens indica que, en aquest cas, un petit augment del percentatge promig no 
comporta un nivell de seguretat a l’obra massa alt. 
 
També podem observar com a partir d’un nivell de compliment promig del 70% podem 
arribar a aconseguir un índex de seguretat pràcticament del 100%, i com a partir del 
95% de compliment, el mínim índex d’accidents greus augmenta molt ràpidament del 
55 al 100%. Això dependrà de quins valors de compliment prenguin cadascun dels 
riscos i del pes que tinguin cada un d’ells dintre del total d’accidents greus. 
En el cas dels accidents de caràcter mortal, els riscos que suposen un major pes són els 
referents a caigudes a diferent nivell, el contacte elèctric, el referent a les eines manuals 
i a la maquinària d’obra, per tant, segons el % de compliment de cadascun d’aquests 
l’índex sofrirà les majors variacions. 
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4.3.4.4- Resultats per als accidents totals 
 
Els càlculs realitzats per aconseguir els màxims i mínims de la funció per als accidents 
globals s’han fet de la mateixa manera que a l’exemple dels lleus, però canviant la 
fórmula que ara correspondrà a la suma de les fórmules corresponents a accidents lleus, 
greus i mortals multiplicades per el percentatge total d’accidents de  cada tipus 
respectivament. 
 
A partir dels càlculs realitzats hem obtingut aquests resultats, mínims i màxims, per a 
cada % de compliment promig. 
 

%compliment 
promig 

Índex 
mínim 

Índex 
màxim 

Índex 
esperat 

0 0 0 0 
5 0,12048 22,254 5 

10 0,31085 40,11 10 
15 0,5442 53,069 15 
20 0,79364 60,634 20 
25 1,0562 68,086 25 
30 1,3508 75,093 30 
35 1,9304 80,978 35 
40 3,048 85,063 40 
45 4,5032 88,947 45 
50 7,3685 92,622 50 
55 11,043 95,487 55 
60 14,927 96,942 60 
65 19,012 98,06 65 
70 24,897 98,639 70 
75 31,904 98,934 75 
80 39,356 99,196 80 
85 46,921 99,446 85 
90 59,88 99,679 90 
95 77,736 99,87 95 

100 100 100 100 
 

Taula 16: Resultats de mínims i màxims de la funció per als accidents globals. 
 
 
A partir d’aquestes dades hem pogut realitzar una gràfica on es pot apreciar quina és la 
variació de l’índex de seguretat dels accidents globals. 
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Figura 26: Variació de l’índex d’accidents globals segons el percentatge promig de compliment de la 
seguretat. 
 
Al gràfic superior observem quina és la variació de l’índex d’accidents totals segons el 
percentatge promig de compliment de la seguretat. 
 
La línia de punts de color negre els indica entre quins valors mínims i màxims es pot 
trobar l’índex de compliment de la seguretat a l’obra. 
  
Si ens fixem en el gràfic podrem veure com a partir d’un 15% de percentatge promig de 
compliment podem arribar fins a un índex del 53%, per tant, amb un baix percentatge de 
compliment podem tenir valors de l’índex elevats. Això dependrà de quins són els 
riscos que més pes tenen dintre de cadascuna de les categories. Per exemple, en el cas 
dels accidents mortals, els riscos que fan que la pendent de la gràfica sigui tan 
pronunciada són els de caigudes a diferent nivell i contacte elèctric ja que, ambdós 
tenen un pes molt important dintre dels accidents mortals. En el cas dels lleus, els riscos 
que fan que l’índex pugui variar amb un percentatge de compliment promig baix són els 
de sobreesforç i el referent a les eines manuals perquè són aquests els que s’emporten 
un major percentatge d’accidents d’aquest tipus. 
 
A partir d’un 90% de percentatge promig de compliment veiem com totes les línies 
corresponents als màxims de les funcions es troben molt properes al 100%, el que vol 
dir que, a partir d’aquest percentatge promig, l’índex de compliment pot arribar a ser   
total. 
 
 
 
 
 



 59 

4.3.4.5 Gràfic del % d’accidentalitat vs el % de compliment de les obres 
 
El que pretenem estudiar ara és quina relació hi ha entre les dades d’accidentalitat per a 
cada risc del període 1998-2002 i el percentatge de compliment de cada risc de les obres 
que hem visitat amb la intenció de poder estimar el primer a partir del segon i intentar 
crear un model que ens permeti fer aquesta estimació. 
 
Per fer l’estudi hem realitzat un gràfic (veure figura 27) mitjançant el software Minitab 
per veure la relació entre aquests dues dades.  
 
L’eix de les X correspon als percentatges de compliment dels riscos per al conjunt de 
totes les obres dintre de la fase d’estructura. L’eix de les Y correspon als percentatges 
d’accidentalitat per cada tipus de risc segons les dades d’accidentalitat de l’any 2002. 
Aquestes dades les són al CD adjunt a la memòria d’aquest projecte. 
 
El gràfic que mostra la figura correspon a la regressió lineal, amb un interval de 
predicció del 95%, del % d’accidentalitat versus el % de compliment de la seguretat a 
les obres.   
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Figura 27: Gràfic de regressió lineal del % d’accidentalitat vs el % de compliment del total d’obres a la 
fase d’estructura. 
 
Al gràfic superior comprovem com les dues corbes no són paral·leles a la línia de 
regressió i que, cada vegada es van allunyant més d’aquesta. Això ens indica que, amb 
el 54% d’explicació que ens dóna aquest gràfic, hi ha una gran, i no constant, 
variabilitat al voltant de la recta de regressió i això impedeix modelitzar de forma 
senzilla. 
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4.4 Taules de coeficients per fases 
 
Un cop obtinguts els coeficients de ponderació del risc, segons les dades 
d’accidentalitat, i el percentatge de compliment dels check-lists a les obres estem en 
disposició d’omplir les taules de coeficients per fases per saber el nivell de seguretat de 
cada obra en cadascuna de les fases observades. 
 
En aquest punt només farem una breu explicació de com està organitzada la taula de 
coeficients per fases ja que els càlculs de les taules els trobarem a l’annex II. 
 
Com a exemple hem col·locat la taula (veure taula 17) corresponent a la fase 
d’enderrocs, però cal dir que les taules de les altres tres fases estan organitzades de la 
mateixa manera amb l’única diferencia en el número de riscos que es consideren en 
cada una. 
 
L’organització de la taula és la següent: 
 

• La primera columna de la taula correspon als riscos que hem identificat a cada 
fase. 

• La segona columna fa referència al coeficient de compliment que hem extret de 
les dades dels check-list per a cada risc. 

• Les tres columnes següents són les corresponents als coeficients de ponderació 
del risc calculat a partir de les dades d’accidentalitat per a cada risc. 

• Les tres últimes columnes són les referents a la puntuació donada a cada risc 
després de multiplicar ambdós coeficients. 

• Les dues últimes files de la taula són els resultats generals de la fase un cop 
introduïdes totes les dades referents a cada risc i el resultat final del nivell de 
seguretat a la fase. 
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Taula 17: Taula de coeficients de ponderació per a la fase d’enderrocs. 
 
4.5. Protocol per a l’aplicació de la metodologia 
 
A continuació farem un llistat per saber quins són els passos que hem de seguir a l’hora 
d’aplicar la metodologia que hem explicat detalladament als punts anteriors. 
 
La manera de procedir en l’aplicació de la metodologia és la següent: 
 
1. Aplicació dels qüestionaris per les obres. 

 
El primer pas per a l’aplicació de la metodologia correspondria a passar els qüestionaris 
a les obres que es trobin en alguna de les quatre fases que hem considerat en el projecte. 

 
2. Calcular el percentatge de compliment de cada risc de les obres visitades. 
 
El segon pas a realitzar és el càlcul del percentatge de compliment de cada risc de les 
obres visitades d’acord amb les dades recollides als check-lists. 

 
3. Aplicar els coeficients de ponderació en la taula de coeficients per fases. 
 
El tercer pas consistiria en l’aplicació dels coeficients de ponderació, en una taula per a 
cada fase de l’obra, per tal d’aconseguir els índexs de compliment de la seguretat a les 
obres visitades. 

 
 

RISCOS ENDERROCS Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell        

2. Caiguda a diferent nivell        

3. Cops contra objectes        
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell        

5. Trepitjades a objectes 
punxents        

6. Sobreesforç        
7. Contacte elèctric        
8. Incendi i explosions        
9. Referent a la maquinària 
d'obra        

10. Referent  a les eines 
manuals        

11. Escales de mà        
12. Petita maquinària 
auxiliar        

Valors totals fase de l'obra     
Resultat   
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4. Validar els resultats. 
 
El següent pas consistiria en la validació dels índexs de seguretat obtinguts mitjançant 
les dades sobre els accidents produïts a les obres en estudi, per veure si hi ha una 
correlació entre el nivell de seguretat de les obres i l’accidentalitat. 

 
5. Actualitzar la taula de coeficients. 
 
L’últim pas seria l’actualització de les taules de coeficients de ponderació mitjançant les 
dades d’accidentalitat més recents i el nivell de compliment dels riscos, per tal 
d’aconseguir que els índexs de compliment de la seguretat de les obres siguin els més 
actuals. 
 
5. Aplicació de la metodologia 
 
Un cop obtinguda la metodologia, ens proposem ara fer una aplicació de la mateixa a 
cadascuna de les obres que hem pogut visitar. 
 
En aquest punt s’aniran resolent, pas a pas, cadascun dels procediments indicats 
anteriorment. 
 
5.1 Aplicació dels check-lists a les obres 
 
Els check-lists que trobem a l’annex 9 del projecte han estat aplicats a una sèrie d’obres 
corresponents a alguna de les quatre fases estudiades. 
Seguidament es realitza un llistat de les diferents obres observades al projecte. 
 

- Dues obres en fase d’enderrocs. 
- Una obra en fase d’enderroc i moviment de terres. 
- Dues obres en fase d’estructura. 
- Una obra en fase de fonamentació. 
- Una obra en fase de moviment de terres i fonamentació. 
- Dues obres en fase de moviment de terres, fonamentació i estructura. 
 

En resum són 9 obres amb un total de 15 check-lists passats. 
 
Per veure el primer pas de l’aplicació del mètode posarem com a exemple les dades 
recollides a l’obra del C/Girona, corresponent a la fase d’estructura, referents al risc de 
caiguda al mateix nivell. 
La resta de dades dels altres riscos i de totes les altres obres es troben a disposició de 
qui ho sol·liciti. 
 
En aquesta obra vam realitzar un conjunt de tres visites a la fase d’estructura. 
Els resultats de la primera visita són els marcats amb color blau, els de la segona visita 
els marcats amb color verd i, els de la tercera els de color vermell (veure taula 18). 
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CODI ES300 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
1/32 

 
 

ESTRUCTURA 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 

1.Risc de 
caiguda a 
mateix nivell 

1.1-El terreny on es treballa està en bones 
condicions i sense irregularitats ni zones 
humides o mullades. En cas que hi hagi es 
disposa dels drenatges adequats. 

X 
X X  

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 1.2-Existeix una bona senyalització i 
il·luminació de les zones de perill: 
- Tenim abalissament de les zones de 
perill. 

 
X 
X 
X 

 

RD 485/1997 
RD486/1997 

Guies 
Tècniques  

INSHT 
 1.3-S’han obert obertures de pas per 

facilitar itineraris que tenen un ample 
mínim de 70 cm i una alçada de 2 m. I en 
cas necessari s’han col·locat dintells. 

X 
X X  

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.4-S’observa ordre i neteja  del terreny 
per on es circula. 

X 
X X  

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.5-Es dipositen les deixalles industrials 
en els contenidors adequats: 
- Estan col·locats pròxims i accessibles als 
llocs de treball. 
- Estan clarament identificats els 
contenidors de residus especials. 
- Les papereres o bidons per dipositar les 
deixalles estan col·locats estratègicament. 

X 
X 
X 

  
RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.6-Els bassals de carburant i grassa són 
suprimits o recoberts amb sorra. 

X 
X  X 

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.7-Les petites diferencies de nivell es 
salven amb rampes suaus lliures 
d’obstacles. 

X 
X X  

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.8-Quan es transporten càrregues 
manuals no s’obstaculitza amb la càrrega 
la visibilitat del recorregut. 

X  X 
X 

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.9-Hi ha una implantació d’una 
metodologia d’ordenació dels elements 
útils pel treball. 

X X 
X  

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.10-Les operacions de neteja no 
constitueixen una font de risc per si 
mateixes. 

X X 
X  

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.11-Les cordes no són arrossegades pel 
terra i no es deixen a la intempèrie  sinó al 
magatzem i ben ordenades. 

X 
X X  

RD 486/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

 1.12-Es porten les EPIS necessàries i amb 
marcat CE 
- Casc de seguretat 
- Parella de guants 
- Botes d’aigua de PVC 
- Granota de treball 

X 
X X  

RD 773/1997 
Guia Tècnica  
del INSHT 

Taula 18: Taula del check-list, corresponent a la fase d’estructura, per al risc de caiguda al mateix nivell 
amb les dades recollides a l’obra del C/Girona. 
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5.2 Càlcul del percentatge de compliment per a cada obra 
 
Un cop passats els check-lists per les obres ens disposarem a calcular quin és el 
percentatge de compliment de cada risc i per cada obra. 
 
Continuant amb l’exemple anterior, només col·locarem aquí el càlcul del percentatge de 
compliment que es correspon amb les dades marcades en la pàgina del check-list de la 
fase d’estructura, corresponent al risc de caiguda al mateix nivell, que hem indicat 
anteriorment. 
La resta de percentatges de compliment dels riscos de les obres es troben a disposició de 
qui ho sol·liciti. 
 
Per fer el càlcul dels % de compliment hem col·locat les dades dels check-lists en unes 
taules (veure taula 19).  
Les dades les hem transformat en un número, de manera que si la resposta de la 
condició dels check-lists és afirmativa hem posat un 1, si es negativa hem col·locat un 0 
i si no s’aplica hem marcat un 2. 
 
 

 OBRA: C/ GIRONA 
 FASE: Estructura 
 Visita 1ª Visita 2ª Visita 3ª 

Qüestionari 14/03/2006 18/04/2006 25/05/2006 
1.1 0 1 1 
1.2 0 0 0 
1.3 0 1 1 
1.4 0 1 1 
1.5 1 1 1 
1.6 2 1 1 
1.7 0 1 1 
1.8 2 2 1 
1.9 0 0 1 
1.10 0 0 1 
1.11 0 1 1 
1.12 0 1 1 

 
Taula 19: Taula de dades del check-list corresponent al risc de caiguda al mateix nivell de l’obra del 
C/Girona en la fase d’estructura. 
 
Una vegada tenim les dades introduïdes a la taula podrem començar a calcular el % de 
compliment de cada risc. 
Per fer-ho només caldrà restar de la unitat el promig de totes del condicions tècniques 
contemplades a cada risc i multiplicar-ho per cent per obtenir el % de compliment 
d’aquell risc (veure taula 20). 
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 OBRA: C/ GIRONA   
 FASE: Estructura   
 Visita 1ª Visita 2ª Visita 3ª Promig Compliment per 

risc Qüestionari 14/03/2006 18/04/2006 25/05/2006 
1.1 0 1 1 0,6667   
1.2 0 0 0 0   
1.3 0 1 1 0,6667   
1.4 0 1 1 0,6667   
1.5 1 1 1 1   
1.6 n 1 1 1   
1.7 0 1 1 0,6667   
1.8 n n 1 1   
1.9 0 0 1 0,3333   
1.10 0 0 1 0,3333   
1.11 0 1 1 0,6667   
1.12 0 1 1 0,6667 63,89% 

 
Taula 20: Taula de percentatge de compliment del risc de caiguda al mateix nivell per l’obra del C/Girona 
en la fase d’estructura. 
 
5.3 Càlcul dels índexs de compliment per obra 
 
Un cop obtinguts tots els percentatges de compliment de cada risc per a cada obra, 
estem en disposició de fer la taula de coeficients per obra. 
 
En aquest punt només realitzarem la taula corresponent a l’obra del C/Girona (veure 
taula 21), que és la que hem vingut explicant en tot l’exemple, en la fase d’estructura. 
 
La resta de taules de coeficients les trobaran realitzades en l’annex II d’aquest projecte. 
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Taula 21: Taula de coeficients de ponderació per a l’obra del C/Camp en la fase de fonamentació. 
 
De la taula superior en podem extreure els següents resultats: 
 

• El percentatge total del compliment de la seguretat de l’obra representa el 
74.56%. 

• L’índex de seguretat per als accidents lleus a l’obra constitueix el 74.61%. 
• L’índex de seguretat per als accidents greus és del 71.48%. 
• L’índex de seguretat per als accidents mortals és d’un 68.77%. 

 
També podem observar com els riscos que influeixen més en el resultat són: el risc de 
caiguda a diferent nivell i el risc de sobreesforç ja que, esdevenen els riscos amb el 
major pes dintre dels accidents lleus, greus i mortals. 
 
5.4 Resultats de l’aplicació del mètode 
 
Una vegada aplicada la metodologia en cada una de les obres, explicarem a continuació 
els resultats que hem obtingut per a cadascuna i per al conjunt de les quatre fases 
abordades al projecte. 
 

RISCOS 
FONAMENTACIÓ 

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 96.30 9,974% 8,110% 1,111% 9,60 7,81 1,07 
2. Caiguda a diferent nivell 60.11 9,531% 46,128% 59,444% 5,82 28,19 36,33 
3. Cops contra objectes 87.18 5,214% 3,171% 1,667% 4,55 2,76 1,45 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 77.27 5,460% 4,665% 3,333% 4,22 3,60 2,58 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 91.67 9,142% 2,957% 0,000% 8,38 2,71 - 

6. Desplom de talussos 60.00 4,781% 3,323% 6,111% 2,87 1,99 3,67 
7. Sobreesforç 65.28 30,065% 3,567% 0,000% 19,63 2,33 - 
8. Contacte elèctric 91.18 0,309% 1,524% 7,222% 0,28 1,39 6,59 
9. Incendi i explosions 22.92 0,154% 0,854% 1,111% 0,04 0,20 0,25 
10. Grua 86.67 0,343% 0,945% 2,222% 0,30 0,82 1,93 
11. Referent a la 
maquinària d'obra 100.00 0,280% 1,463% 5,000% 0,28 1,46 5,00 

12. Referent  a les eines 
manuals 74.07 21,039% 10,244% 5,556% 15,58 7,59 4,12 

13. Escales de mà 80.56 1,861% 7,500% 2,778% 1,50 6,04 2,24 
14. Petita maquinària 
auxiliar 80.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,15 3,85 3,56 

15. Bomba de formigonat 100.00 0,407% 0,732% 0,000% 0,41 0,73 - 
Valors totals fase de l'obra    74,61 71,48 68,77 

Resultat   74,56% 
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Hem agrupat els resultats en unes taules per fases per a realitzar posteriorment un gràfic 
dels resultats, i així poder comparar els nivells de seguretat de cada obra dintre de la 
mateixa fase. 
Els resultats que veurem a continuació provenen de les taules de coeficients per fases de 
cada obra que es troben realitzades a l’annex II d’aquest projecte. 
 
5.4.1. Resultats obtinguts per a la fase d’enderrocs 
 
En la taula inferior veiem els resultats del nivell de compliment de la seguretat de les 
obres en la fase d’enderrocs segons el tipus de gravetat. 
 

Fase enderrocs 
OBRA % LLEUS % GREUS % MORTALS % TOTALS 
Vallès 75,81 83,60 84,96 75,92 

A 68,49 85,75 87,36 68,75 
B 37,36 40,37 40,79 37,40 

 
Taula 22: % de compliment de la seguretat de les obres en la fase d’enderrocs. 
 
A partir de la taula superior hem realitzat un gràfic (veure figura 28) per comparar els 
nivells de seguretat de les obres i veure, més clarament, quina és la que es troba en unes 
condicions més baixes de compliment. 
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Figura 28: Gràfic de percentatge de compliment de la seguretat a les obres, en la fase d’enderrocs, per als 
índexs d’accidentalitat lleu, greu, mortal i total. 
 
En el gràfic anterior observem com l’obra que té uns índexs de seguretat més baixos, 
tant pels accidents lleus, com pels greus, mortals o totals és l’obra B. 
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La que presenta uns resultats més satisfactoris és l’obra del C/Vallès ja que, en general, 
el percentatge total de compliment és el més alt de les tres en totes les categories. 
 
Pel que fa a la obra A podem dir que, encara que té un percentatge de compliment dels 
índexs d’accidentalitat greus i mortals força alt, el total és inferior al 70% del nivell de 
seguretat ja que, l’índex de compliment d’accidents lleus és el més baix de tots. 
 
5.4.2. Resultats obtinguts per a la fase de moviment de terres 
 
En la taula inferior veiem els resultats del nivell de compliment de la seguretat de les 
obres en la fase d’enderrocs segons el tipus de gravetat. 
 

Fase moviment de terres 
OBRA % LLEUS % GREUS % MORTALS % TOTALS 
Vallès 68,65 57,01 50,68 68,47 

Monturiol 75,62 75,85 76,46 75,62 
Lepant 52,73 30,05 25,87 52,39 

D 65,34 73,84 76,76 65,47 
 
Taula 23: % de compliment de la seguretat de les obres en la fase de moviment de terres. 
 
A partir de la taula superior hem realitzat un gràfic (veure figura 29) per comparar els 
nivells de seguretat de les obres i veure, més clarament, quina és la que es troba en unes 
condicions més baixes de compliment. 
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Figura 29: Gràfic de percentatge de compliment de la seguretat a les obres, en la fase de moviment de 
terres, per als índexs d’accidentalitat lleu, greu, mortal i total. 
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Al gràfic anterior, corresponent al compliment de la seguretat a les obres en la fase de 
moviment de terres, podem veure com l’obra que té un índex de compliment de 
seguretat més baix és la del carrer Lepant, amb un percentatge especialment baix de que 
no succeeixin accidents greus i mortals, el que vol dir que, la probabilitat que passi un 
accident amb aquestes conseqüències és alta. 
 
L’obra que presenta un millor nivell de seguretat és la del carrer Monturiol ja que, els 
percentatges de que no passin accidents lleus, greus i mortals són molt semblants. 
 
Pel que fa a la obra del carrer Vallès podem dir que, encara que té un percentatge de 
compliment de l’índex d’accidentalitat lleu força alt, el dels mortals és bastant baix. 
Malgrat això, el nivell de seguretat total de l’obra no és dels més crítics. 
 
Per últim, l’obra D, únicament presenta un percentatge baix de que no passin accidents 
lleus i, és aquest percentatge el que condiciona que el nivell total de seguretat sigui 
semblant a ell donat que, representa la majoria d’accidents dintre del total. 
 
5.4.3. Resultats obtinguts per a la fase de fonamentació 
 
En la taula inferior veiem els resultats del nivell de compliment de la seguretat de les 
obres en la fase d’enderrocs segons el tipus de gravetat. 
 
 

Fase fonamentació 
OBRA % LLEUS % GREUS % MORTALS % TOTALS 
Camp 74,61 71,48 68,77 74,56 

Monturiol 81,47 73,42 70,88 81,35 
Lepant 52,17 34,95 33,01 51,91 

D 65,20 63,13 61,65 65,17 
 
 
Taula 24: % de compliment de la seguretat de les obres en la fase de fonamentació. 
 
A partir de la taula superior hem realitzat un gràfic (veure figura 30) per comparar els 
nivells de seguretat de les obres i veure, més clarament, quina és la que es troba en unes 
condicions més baixes de compliment. 
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Resultats de les obres a la fase de fonamentació
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Figura 30: Gràfic de percentatge de compliment de la seguretat a les obres, en la fase de fonamentació,  
per als índexs d’accidentalitat lleu, greu, mortal i total. 
 
En el gràfic anterior observem com l’obra que té uns índexs de seguretat més baixos, 
tant pels accidents lleus, com pels greus, mortals o totals és l’obra del carrer Lepant. 
 
La que presenta uns resultats més satisfactoris és l’obra del carrer Monturiol ja que, en 
general, el percentatge total de compliment és el més alt de les tres en totes les 
categories. 
 
Pel que fa a les obres del carrer Camp i la D podem dir que segueixen el mateix 
esquema, és a dir, tenen el percentatge de que no passin accidents lleus major al 
d’accidents greus i major al dels mortals.  
 
5.4.4. Resultats obtinguts per a la fase d’estructura 
 
En la taula inferior veiem els resultats del nivell de compliment de la seguretat de les 
obres en la fase d’enderrocs segons el tipus de gravetat. 
 

Fase estructura 
OBRA % LLEUS % GREUS % MORTALS % TOTALS 
Girona 72,31 71,92 69,78 72,3 
Lepant 81,52 87,25 85,55 81,6 

C 23,48 32,52 35,42 23,61 
D 65,86 80,13 83,53 66,08 

 
Taula 25: % de compliment de la seguretat de les obres en la fase d’estructura. 
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A partir de la taula superior hem realitzat un gràfic (veure figura 31) per comparar els 
nivells de seguretat de les obres i veure, més clarament, quina és la que es troba en unes 
condicions més baixes de compliment. 
 

Resultats de les obres a la fase d'estructura

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% LLEUS % GREUS % MORTALS % TOTALS

Girona
Lepant
C
D

 
 
Figura 31: Gràfic de percentatge de compliment de la seguretat a les obres, en la fase d’estructura, per als 
índexs d’accidentalitat lleu, greu, mortal i total. 
 
En el gràfic superior observem com l’obra que té uns índexs de seguretat més baixos, 
tant pels accidents lleus, com pels greus, mortals o totals és l’obra C. 
 
La que presenta uns resultats més satisfactoris és l’obra del carrer Lepant ja que, en 
general, el percentatge total de compliment és el més alt de les tres en totes les 
categories.  
Recordem que el les altres fases de la mateixa obra els seus índexs de seguretat eren 
força baixos. 
 
Pel que fa a l’obra del carrer Girona podem dir que segueix un percentatge de 
compliment de la seguretat molt semblant en tots els casos. 
 
Per últim, l’obra D, presenta un índex de que no passin accidents lleus baix respecte 
dels greus i mortals i això comporta que el nivell total de seguretat a l’obra disminueixi. 
 
5.5 Validació i actualització dels resultats obtinguts 
 
En aquest punt pretenem fer una validació entre els resultats obtinguts a les obres i les 
dades d’accidentalitat que disposem de cada una d’elles. 
 
Intentarem fer-ne una validació, amb reserves, ja que tenim un escàs nombre d’obres 
visitades i només disposem de les dades de l’accidentalitat de quatre d’elles (veure 
annex III).  
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Comentem que es tracta d’una validació amb reserves perquè les dades d’accidentalitat 
són molt poques i perquè probablement s’hagi produït una subnotificació d’accidents, és 
a dir, que segurament hi ha obres en les quals s’han produït accidents que no han estat 
notificats. Malgrat això hem pogut validar alguns resultats que ens han permès realitzar 
els gràfics que explicarem a continuació. 

 
5.5.1 Validació de resultats a la fase d’enderrocs 
 
De les obres que hem pogut visitar, només tres es trobaven a la fase d’enderrocs. Amb 
els resultats obtinguts sobre els índexs de compliment, que podem veure al punt 5.4.1, i 
amb les dades d’accidents de les obres d’aquesta fase, hem obtingut el gràfic inferior. 
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Figura 32: Validació dels resultats a la fase d’enderrocs segons els accidents produïts en cada obra. 
 
En el gràfic superior observem com, de les tres obres en fase d’enderrocs, no hem 
obtingut dades d’accidents, per tant, en aquest cas, no podem validar els resultats. 
Només podem veure els índexs de compliment general de cada una d’elles. 
 
5.5.2 Validació de resultats a la fase de moviment de terres 
 
De les obres que hem pogut visitar, quatre es trobaven a la fase de moviment de terres. 
Amb els resultats obtinguts sobre els índexs de compliment, que podem veure al punt 
5.4.2, i amb les dades d’accidents de les obres d’aquesta fase, hem obtingut el gràfic 
següent. 
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Figura 33: Validació dels resultats a la fase de moviment de terres segons els accidents produïts en cada 
obra. 
 
En el gràfic superior observem com, de les quatre obres en fase de moviment de terres, 
no hem obtingut dades d’accidents, per tant, en aquest cas, no podem validar els 
resultats. Només podem veure els índexs de compliment general de cada una d’elles. 
 
 
5.5.3 Validació de resultats a la fase de fonamentació 
 
De les obres que hem pogut visitar, quatre es trobaven a la fase de moviment de terres. 
Amb els resultats obtinguts sobre els índexs de compliment, que podem veure al punt 
5.4.3, i amb les dades d’accidents de les obres d’aquesta fase, hem obtingut el gràfic 
següent. 
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Validació dels resultats a la fase de fonamentació
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Figura 34: Validació dels resultats en la fase de fonamentació segons els accidents produïts a cada obra. 
 
En el gràfic superior observem com, de les quatre obres en fase de fonamentació, només 
hem obtingut dades d’accidents de dues obres. En aquest cas podem comentar que, a 
l’obra amb un índex general de compliment del 65% s’han produït dos accidents i a 
l’obra amb un 52% d’índex general de compliment ha succeït un accident (veure annex 
III).  

 
Aquestes dades d’accidentalitat són tan escasses que no ens permeten validar els 
resultats d’aquestes obres adequadament. 
 
5.5.4 Validació de resultats a la fase d’estructura 
 
De les obres que hem pogut visitar, quatre es trobaven a la fase d’estructura. Amb els 
resultats obtinguts sobre els índexs de compliment, que podem veure al punt 5.4.4, i 
amb les dades d’accidents de les obres d’aquesta fase, hem obtingut el gràfic següent. 
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Validació dels resultats a la fase d'estructura
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Figura 35: Validació dels resultats a la fase d’estructura segons les dades d’accidents a les obres. 
 
En el gràfic superior observem com, de les quatre obres en fase d’estructura, només hem 
obtingut dades d’accidents de tres. En aquest cas podem comentar que, a l’obra amb un 
índex general de compliment del 23% s’han produït vuit accidents. A l’obra amb un 
66% d’índex general de compliment han succeït dos accidents i a l’obra amb un índex 
de compliment de la seguretat del 72% hi ha hagut un accident (veure annex III).  
 
Pel que fa a la fase d’estructura si podem dir que, els resultats obtinguts als índexs de 
compliment i les dades d’accidents a les obres, permeten observar com els punts del 
gràfic segueixen una tendència lineal amb una pendent decreixent. Aquest fet ens indica 
que a menor índex de compliment de la seguretat a obra es poden produir un major 
nombre d’accidents, i que a mesura que anem augmentant els nivells de compliment de 
la seguretat el nombre d’accidents es redueix. 
 
 
6. Conclusions 
 
Una vegada realitzat el projecte, ens disposem ara a extreure conclusions sobre la 
metodologia dissenyada per a l’avaluació de la seguretat en les obres d’edificació en les 
fases inicials. També n’extraurem conclusions dels resultats de l’aplicació d’aquesta 
metodologia en les obres que hem contemplat en el projecte i sobre el projecte en 
general. 
 
6.1 Sobre la metodologia 
 
Les conclusions a les que hem arribat un cop dissenyada la metodologia són varies. 
 
Primer podem dir que es tracta d’un mètode senzill i de fàcil aplicació i que permet que 
la persona que l’apliqui no hagi de tenir una gran experiència ja que, els passos a seguir 
són molt clars i de ràpida execució. 
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També caldria destacar l’aspecte pragmàtic de la metodologia perquè ens permetrà 
disposar de la informació, detallada i actualitzada, de les condicions de seguretat a les 
obres i, en conseqüència identificar els riscos que es troben en un nivell més baix de 
seguretat i els agents materials que podrien ser causants d’algun accident. 
 
La metodologia podria ser una eina molt útil per a les empreses perquè, els permetria fer 
una autoavaluació de les condicions de seguretat de les seves obres, identificant els 
aspectes més crítics o rellevants susceptibles de millora , per tal d’aconseguir disminuir 
els accidents que es puguin produir. 
 
En aquesta mateixa línia, també podria ser una eina que servís a les institucions per 
veure el seguiment del compliment de la normativa específica de seguretat a les obres. 
 
6.2 Sobre els resultats  
 
L’aplicació de la metodologia a les obres que hem pogut visitar ha estat força 
satisfactòria ja que, ens ha permès extreure resultats sobre els nivells de compliment de 
la seguretat a les mateixes i sobre quines són les fases i els riscos més incontrolats. 
 
Dels resultats obtinguts podríem concloure que les fases d’obra més incontrolades en els 
nostres casos són les corresponents a enderrocs i estructura amb un percentatge general 
de compliment de la seguretat del 60%. Això podria ser perquè, en aquestes fases, els 
riscos que tenen un percentatge de compliment de la seguretat més baix, són els que 
tenen un major pes dintre del conjunt de dades d’accidentalitat, com per exemple el risc 
de caiguda a diferent nivell, el sobreesforç o el risc referent a les eines manuals. 

 
Les fases restants, moviment de terres i fonamentació, tenen un percentatge de 
compliment de la seguretat de l’ordre del 65 i 68% respectivament. En aquest cas els 
riscos esmentats anteriorment tenen un nivell de compliment més alt i això provoca que 
el percentatge general de compliment sigui favorable. 

 
6.3 Sobre el projecte 
 
La realització d’aquest projecte ens ha permès arribar a una sèrie de conclusions 
generals que explicarem a continuació. 
 
En primer lloc podem concloure que és necessari donar la importància que mereix a la 
prevenció de riscos per tal de poder avaluar les condicions preventives que estem 
utilitzant a l’obra i comprovar que donen els resultats esperats. La millor manera de fer 
aquesta avaluació és utilitzant una eina senzilla i ràpida com és la metodologia 
dissenyada en aquest projecte, que ha estat elaborada seguint uns passos abans 
planificats per a conèixer en profunditat el nivell de seguretat de l’obra en cada fase. 
Aquesta metodologia permetrà avaluar l’estat de l’obra més fàcilment i simplificarà la 
feina del tècnic responsable de la prevenció. 
 
També podem concloure que, la metodologia, pot esdevenir una eina que ens podria 
servir per combatre els riscos a les obres i, així, poder disminuir el gran nombre 
d’accidents que es produeixen en el sector de la Construcció cada any. 
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7. Propostes de millora 
 
Les diferents propostes de millora que considerem en aquest projecte són les següents: 
 

• Ampliar la mostra d’obres i de visites per refinar els resultats obtinguts. 
• Actualitzar la metodologia amb les noves dades d’accidentalitat que vagin 

sortint publicades. 
• Implementar la metodologia per a la seva utilització sistemàtica, sempre i quan 

tingui el vist i plau de les institucions. 
• Elaborar una segona part de la metodologia en la qual s’incloguessin les fases 

d’obra restants. 
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dels treballadors a les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
 

- RD 1316/1989 de 27 d’ octubre sobre la protecció dels treballadors front els 
riscs derivats de la seva exposició al soroll durant el treball. BOE 2 de novembre 
de 1989. 

 
- RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos  relacionats amb l’exposició al soroll. BOE núm. 60 
de 11 de març. 

 
- Llei 37/2003 de 17 de Novembre sobre el soroll. 
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- RD 2177/1996 de 4 d’ octubre per el que s’aprova la Norma Bàsica de 

l’Edificació “NBE-CPI-96”. BOE 27 de desembre de 1996. 
 

- RD 842/2002 de 2 d’agost per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

 
- RD 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 

seguretat i la salut dels treballadors front el risc elèctric. 
 

- RD 2177/2004  de 12 de novembre, per el que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
- RD 773/1997 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. 
 

- RD 56/1997 de 20 de gener relatiu a les disposicions d’aplicació de la Directiva 
del Consell 89/392/CEE sobre màquines. BOE 8 de febrer. 

 
- RD 836/2003 de 27 de juny per el que s’aprova una nova Instrucció tècnica 

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevació referent a 
les grues torre per a obres. BOE 17 de juliol. 

 
- RD 837/2003 de 27 de juny per el que s’aprova el nou text modificat de la 

Instrucció tècnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells 
d’elevació referent a grues mòbils autopropulsades. BOE 17 de juliol. 

 
- RD 2822/1998 de 23 de Desembre per el que s’aprova el Reglament general de 

vehicles. BOE 26 de gener de 1999. 
 
8.2 Notes Tècniques de Prevenció 
 

- NTP 93: Camió formigonera. 
- NTP 94: Plantes de formigonat. 
- NTP 95: Runa i la seva evacuació. 
- NTP 121: Formigonera. 
- NTP 122: Retroexcavadora. 
- NTP 123: Baranes de seguretat. 
- NTP 124: Xarxes de seguretat. 
- NTP 125: Grua torre. 
- NTP 155: Cables d’acer. 
- NTP 166: Dermatosis. Prevenció. 
- NTP 202: Andamis de cavallets. 
- NTP 239: Escales manuals. 
- NTP 258: Prevenció en demolicions. 
- NTP 278: Rases. Prevenció del despreniment de terres. 
- NTP 301: Cinturons de seguretat. 
- NTP 404: Escales fixes. 
- NTP 434-435: Superfícies de treball segures. 
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- NTP 634: Plataformes elevadores. 
-  NTP 669-670: Andamis tubulars. 
 

8.3 Guies Tècniques INSHT 
 

- Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscs relatius a la utilització dels 
llocs de treball. RD 486/1997. 
 
-  Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscs relatius a la manipulació 
manual de càrregues.  RD 487/1997. 
 
- Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscs relatius a la utilització dels 
equips de treball.  RD 1215/1997. 
 
- Guia Tècnica de senyalització de seguretat i salut en el treball. RD 485/1997. 
 
- Guia Tècnica per a la utilització pels treballadors dels equips de protecció 
individual.  RD 773/1997. 
 
- Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció del risc elèctric.  RD 614/2001. 
 
- Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscs relatius a les obres de 
construcció. RD 1627/1997. 
 

8.4 Llibres 
 
 - “Planificación y ejecución de la prevención”Fundación Escuela de la Edificación, 
1998. 
Mínguez Fernández, César; Carmeño Fernández, Eusebio 
 
 - “Evaluación y prevención de riesgos” Biblioteca tècnica, Ediciones CEAC 2000 
 
8.5 Pàgines webs 
  

- Normativa i notes tècniques de prevenció a: www.mtas.es/insht 
 

 - Guies Tècniques del INSHT a: www.prevenciónintegral.com 
 
Annex I. Els check-lists 
 

A continuació es presenta la relació dels quatre check-list que contempla aquest 
projecte corresponents a les següents fases: 
 

• Check-list fase d’enderrocs. 
• Check-list fase de moviment de terres. 
• Check-list fase de fonamentació. 
• Check-list fase d’estructura.

http://www.mtas.es/insht�
http://www.prevenciónintegral.com/�
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Check-list enderrocs 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
81/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 

1.Risc de 
caiguda a 
mateix nivell 

1.1-El terreny on es treballa està en bones 
condicions i sense irregularitats ni zones 
humides o mullades. En cas que hi hagi 
es disposa dels drenatges adequats. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 1.2-Existeix una bona senyalització i 
il·luminació de les zones de perill: 
- Tenim abalissament de les zones de 
perill. 

   RD 485/1997 
RD486/1997 

Guies 
Tècniques  

INSHT 
 1.3-S’han obert obertures de pas per 

facilitar itineraris que tenen un ample 
mínim de 70 cm i una alçada de 2 m. I en 
cas necessari s’han col·locat dintells. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 1.4-S’observa ordre i neteja  del terreny 
per on es circula. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.5-Es dipositen les deixalles industrials 

en els contenidors adequats: 
- Estan col·locats pròxims i accessibles als 
llocs de treball. 
- Estan clarament identificats els 
contenidors de residus especials. 
- Les papereres o bidons per dipositar les 
deixalles estan col·locades 
estratègicament. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
1.6-Els bassals de carburant i grassa són 
suprimits o recoberts amb sorra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.7-Les petites diferencies de nivell es 

salven amb rampes suaus lliures 
d’obstacles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.8-Quan es transporten càrregues 

manuals no s’obstaculitza amb la càrrega 
la visibilitat del recorregut. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.9-Hi ha una implantació d’una 

metodologia d’ordenació dels elements 
útils pel treball. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.10-Les operacions de neteja no 

constitueixen una font de risc per si 
mateixes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 1.11-Les cordes no són arrossegades pel 
terra i no es deixen a la intempèrie  sinó al 
magatzem i ben ordenades. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.12-Es porten les EPIS necessàries i 

amb marcat CE 
- Casc de seguretat 
- Parella de guants 
- Botes d’aigua de PVC 
- Granota de treball 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
82/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
2.Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 

2.1-S’ha realitzat un estudi tècnic previ de 
les condicions de l’edifici per fixar el 
procediment més segur per l’enderroc. 

 
 
 
 
 
 

  

NTP 258 

 2.2-No s’inicia cap treball d’enderroc 
sense l’ordre expressa de l’encarregat. 

   
NTP 258 

 
2.3-Abans de començar l’enderroc s’ha 
estintolat l’estructura i els elements més 
dèbils. 

   

NTP 258 

 
2.4-Els operaris que treballen en alçada 
està ben qualificats per realitzar els 
treballs. 

   

Art.19 LPRL 

 2.5-S’han instal·lat bastides perimetrals de 
protecció en tot el perímetre de l’edifici a 
enderrocar. 

   
NTP 258 

RD 2177/2004 

 2.6-Aquesta bastida perimetral és exterior, 
independent a l’element a enderrocar i 
ancorada a la façana per sota de la zona 
a enderrocar. 

   
NTP 258 

RD 2177/2004 

 2.7-Al llarg de tota la cumbrera es disposa 
d’un sistema de fixació fixat a un element 
resistent i permet la mobilitat dels 
operaris. 

   
NTP 258 

RD 2177/2004 

 2.8-Els cinturons de seguretat seran del 
tipus arnès i el punt de subjecció es 
situarà sempre per sobre del cap de 
l’operari. 

   NTP 258 
RD 2177/2004 
RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
 

2.9-No es trepitja sobre elements fràgils 
en coberta i s’anirà previst  de cinturó de 
seguretat. 

   
NTP 258 

RD 2177/2004 

 
2.10-No hi ha operaris treballant en un 
mur amb menys de 35 cm de gruix. 

   
NTP 258 

 2.11-Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE 
- Casc de seguretat 
- Parella de guants 
- Botes d’aigua de PVC 
- Granota de treball 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
83/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
2.1-Caiguda a 
diferent nivell 
per obertures 
en el terra 

2.1.1-Els forats horitzontals estan 
protegits mitjançant algun sistema de 
protecció col·lectiva: 
- Baranes resistents. 
- Entaulats subjectats amb topalls. 
- Xarxes horitzontals subjectades amb 
ganxos embeguts en el forjat. 
- Malla electrosoldada embeguda en el 
forjat amb un  tamany de quadrícula de 
10x10 cm. 

   NTP 123-124 
RD 2177/2004 

 2.1.2-S’han protegit els forats oberts en el 
forjat pel baixant de runes. 

   
NTP 95 

 2.1.3-Les zones on es treballa 
simultàniament a diferents alçades estan 
ben senyalitzades i són conegudes per 
tots els operaris. 

   

RD 2177/2004 

 
2.2-Caiguda a 
diferent nivell 
en bastides de 
cavallets 

2.2.1-Les bastides de cavallets que 
superen els 3 metres d’alçada estan 
arriostrades i disposen de les adequades 
condicions de recolzament i estabilitat. 

   

NTP 202 
RD 2177/2004 

 2.2.2-No s’utilitzen bastides de cavallets 
de més de 6 m d’alçada. 

   NTP 202 
RD 2177/2004 

 
2.2.3-En cas d’haver-hi la plataforma a 
una alçada superior a 2 m hi ha col·locada 
una barana de protecció reglamentària.  

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 2.2.4-Si existeixen treballs en la proximitat 
de forats verticals (escales, finestres..), les 
obertures estan protegides 
adequadament. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 2.2.5-Els taulons que conformen les 
plataformes estan subjectats als cavallets 
amb cordes. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 
2.2.6-Les plataformes de treball 
constituïdes per taulons compleixen: 
- Fusta sense nusos ni forats. 
- Gruix mínim del tauló 5 cm. 
- Ample mínim de la plataforma de 60 cm 
- No hi ha un excessiu voladís en els 
recolzaments. 

   

NTP 202 
RD 2177/2004 

 
2.2.7-Les bastides no estan col·locades 
sobre materials de construcció com 
revoltons, totxos... 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 
2.2.8-La separació entre cavallets no 
supera mai els 3,5 m. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
84/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 2.2.9-No hi ha col·locades bastides de 

cavallets a sobre de bastides penjades. 
   NTP 202 

RD 2177/2004 
  

2.2.10-Es realitza un repartiment de les 
càrregues uniforme i adequat en les 
plataformes de treball. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

  
2.2.11-Es realitzen revisions periòdiques 
de l’estat físic dels elements (taulons, 
cavallets...). 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

  
2.2.12-L’accés a la plataforma de treball 
es realitza de manera segura (escales de 
mà, banquetes...). 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 
2.3-Caiguda 
en bastides 
tubulars 
 

2.3.1-El muntatge es realitza sota la 
supervisió de la Direcció Facultativa. 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

  
2.3.2-Disposa de baranes (passamans, 
barra intermitja i marxapeu) per alçades 
de la plataforma majors a 2 m. 
 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

  
2.3.3-La plataforma de treball té un ample 
major a 60 cm i una resistència adequada 
a la càrrega que ha de suportar. 
 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.3.4-Està garantitzada l’estabilitat de la 
bastida. 

   NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.3.5-Es realitza un repartiment de les 
càrregues uniforme i adequat en les 
plataformes de treball. 

   NTP 669-670 
RD 2177/2004 

  
2.3.6-L’accés a la plataforma de treball es 
realitza de manera segura (escales 
interiors integrades en les plataformes de 
treball, o exteriors). 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.3.7-Incorporen protecció contra caiguda 
d’objectes (xarxes, safates...). 

   NTP 669-670 
RD 2177/2004 

  
2.3.8-Es realitzen revisions periòdiques de 
la seva estabilitat i dels seus elements 
estructurals. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

  
2.3.9-S’han instal·lat creuetes, barres 
diagonals i horitzontals per garantir la 
inderformabilitat del conjunt. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.3.10-La separació de les bastides a la 
façana o parament vertical es menor o 
igual a 30 cm. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
5/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
2.4-Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 
per 
passarel·les 
de circulació 

2.4.1-Les passarel·les de circulació tenen 
un ample mínim de 60 cm. 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4.2-En el cas de  risc de caiguda a més 
de 2 metres d’alçada estan protegides 
amb baranes reglamentàries. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4.3-Existeixen passarel·les de protecció 
prefabricades, amb sistema de seguretat 
integrat, de llargada 2,5 metres i 
d’amplada 1,10 metres, amb paviment de 
relliga i rampes d’accés articulades i 
baranes de protecció reglamentàries. 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 
2.5- Risc de 
caiguda a 
diferent nivell  
per escales 
principals 

2.5.1-En les escales es disposa en els 
seus costats oberts de baranes de 
protecció reglamentàries. 

   NTP 404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 2.5.2-En defecte de l’anterior, es col·loca 
una protecció vertical dels laterals dels 
forats de l’escala en tota l’alçada amb 
xarxa-teló normalitzada, ancorada als 
forjats i nuada amb corda perimetral de 
poliamida. 

   NTP 124-404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 

2.5.3-L’accés als forjats superiors es 
realitza per la rampa de l’escala. 

   NTP 404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 
2.6-Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 
des d’una 
estructura 
metàl·lica 

2.6.1-S’utilitzen xarxes de recollida 
ancorades a parts inferiors del lloc de 
treball. 

   

NTP 124 
RD 2177/2004 

 2.6.2-Si l’anterior no és possible, els 
operaris utilitzen cinturons de seguretat 
ancorats a un punt fix. 

   RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 2.6.3-Les operacions de soldadura en 
alçada es realitzen des d’una cistella, amb 
barana perimetral  o amb plataformes 
elevadores. 

   
NTP 634 

RD 2177/2004 

 
2.6.4-L’accés a aquestes cistelles es 
realitza mitjançant escales de mà. 

   
NTP 634 

RD 2177/2004 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
86/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
3.Risc de cops 
contra 
objectes 

3.1-Els treballadors disposen d’espai 
suficient per realitzar els moviments que 
implica la seva activitat laboral, tenint en 
compte tant els materials necessaris com 
l’equip utilitzat. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 3.2-L’acopi de les fustes es fa en fileres 
entrecreuades, deixant separacions 
prudents entre els taulons de una mateixa 
filera. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.3-La demolició s’ha iniciat retirant els 
elements fràgils com són vidres, 
accessoris, etc. 

   

NTP 258 

 
3.4-S’ha senyalitzat la zona de buidat de 
runes en planta baixa. 

   

NTP 95 

 
3.5-No es tira la runa per la caixa 
d’escala. 

   

NTP 95 

 3.6-Es porten les EPIS necessàries i amb 
marcat CE: 
- Casc de seguretat. 
- Parella de guants de cuir. 
- Botes amb protecció a la puntera. 
- Granota de treball. 
- Cinturó portaeines. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
7/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
4.Risc de 
caiguda 
d’objectes a 
diferent nivell 
 

4.1-Hi ha una bona organització dels 
elements auxiliars a utilitzar.  
 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.2- En els llocs de treball on podem tenir 
caiguda d’objectes a diferent nivell tenim 
les proteccions necessàries: 
- Delimitades les zones de treball i marcat 
de la ubicació de les coses utilitzant 
senyals normalitzades. 
- Elements de protecció contra la caiguda 
d’objectes des d’alçada: caixons de 
seguretat, marquesines... 
- Es porten els EPIS necessaris i amb 
marcat CE com són: el casc, guants, 
botes... 
 

   

RD 485/1997 
RD 486/1997 
RD 773/1997 

Guies 
Tècniques 

INSHT 

  4.3-No s’acumula la runa a sobre del 
forjat. 

   NTP 258 

 4.4-S’han eliminat tots els elements que 
ofereixen risc de despreniment. 

   
NTP 258 

 4.5-Es revisen periòdicament les zones 
enderrocades, eliminant aquells objectes 
en situació d’equilibri inestable. 

   

NTP 258 

 4.6-S’han col·locat testimonis en llocs 
adequats, vigilant la seva evolució durant 
tot l’enderroc. 

   

NTP 258 

 4.7-Per enderrocar les xemeneies, 
cornises i voladissos es disposa d’una 
sòlida bastida. 

   
NTP 258 

 
4.8-Es tancaran els forats per evitar les 
projeccions de la runa a l’exterior. 

   
NTP 258 

 
4.9-Es deixen posats els marcs dels forats 
per que actuïn com a dintell. 

   
NTP 258 

 4.10-No es deixa caure cap element 
lliurement des de una alçada superior a 2 
plantes o 7 m. 

   
NTP 258 

 4.11.Al final de la jornada no es deixen 
parets o elements en voladís o equilibri 
inestable. 

   
NTP 258 

 4.12-Hi ha col·locat un baixant de runes 
de tub  PVC,  amb boca de descàrrega 
- Està garantit l’ancoratge a l’estructura i 
la solidesa del conjunt. 
- L’extrem inferior del baixant és inclinable 
i orientable. 

   

NTP 258 
NTP 95 
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CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
8/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
5.Risc de 
trepitjades a 
objectes 
punxants 

5.1-Es netegen diàriament les zones de 
treballs d'objectes punxents i qualsevol 
altre tipus de brutícia  del terra. Les 
puntes i els claus es treuen de les fustes  i 
no es deixen  pel terra. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 5.2-S’utlitza un calçat de seguretat per a 
la construcció adequat per a cada zona de 
treball on s’estigui: 
- Sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada envoltant el 
turmell, puntera metàl·lica, sola antilliscant 
i falca amortidora d’impactes al taló. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 5.3-Es protegeixen amb fusta o taps les 
armadures de les esperes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 5.4-Es disposa de passarel·les de 

circulació d’un ample mín. de 60 cm. 
sobre el forjat encara no acabat. 

   

NTP 669-670 
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6.Sobreesforç 

6.1-Quan la manipulació manual no es pot 
evitar es redueixen els riscs amb la 
utilització d’ajudes mecàniques, el 
redisseny de la càrrega, actuant sobre la 
organització del treball o millorant l’entorn 
del treball. 

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.2-L’empresari garanteix que els 
treballadors rebin la informació de: 
- La forma correcta per manipular les 
càrregues.            
- Riscs que poden patir de no fer-ho 
d’aquesta manera.  
-  Donar les indicacions generals i precisar 
el pes de les càrregues.                                                            

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.3-Es realitzen programes d’entrenament 
per als operaris: 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques.                          
- Establir processos de treball.                                             
- Adequar la càrrega a la persona. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.4-Es tenen en compte les pauses o 
períodes de recuperació amb un descans 
suficient i flexible i la rotació de feines o 
canvis d’activitats. 

  

 
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.5-La forma i el volum de la càrrega 
permeten agafar-la amb facilitat.   

 RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
 6.6-El pes i el tamany de la càrrega es 

adequat a les característiques individuals.   
 RD 487/1997 

Guia Tècnica 
INSHT 

 6.7-S’han col·locat els materials el més a 
prop possible del lloc on s’han d’utilitzar.   

 RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
 6.8-S’enmagatzema els materials a una 

alçada que eviti que sigui necessari 
acotar-se o inclinar-se per recollir-los. Els 
materials estan paletitzats. 

  

 
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.9-Per a manipulació de materials 
voluminosos existeix un procediment de 
treball específic. 

  
 RD 487/1997 

Guia Tècnica  
INSHT 

 6.10-Les EPIS no interfereixen en la 
capacitat de realitzar moviments ni 
disminueixen la destresa dels operaris. 

  
 RD 773/1997 

Guia Tècnica  
INSHT 

 6.11-Les EPIS que porten els operaris són 
els adequats i amb marcat CE: 
- Calçat estable amb la sola antilliscant                           
- Faixa de protecció dorsolumbar. 

  

 
RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
6.12-Existeixen locals de descans , on les 
àrees de fumadors i no fumadors queden 
ben delimitades 
- Aquests locals tenen una temperatura 
adequada. 

  

 

RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
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7.Risc referent 
al la pols 

7.1 Existeixen proteccions per a un alt 
nivell de pols: 
- Delimitar les zones per on els vehicles 
pesats produeixen més pols                                                          
- Senyalitzar les zones on es produeix 
més pols            
- Informar al personal les proteccions que 
han d’adoptar 

   

RD 349/2003 

 
7.2- Es rega freqüentment. 

   
NTP 258 

 7.3- Es porten les EPIS necessàries: 
- Mascareta de protecció respiratòria.                              
- Mascareta de protecció filtrant contra 
partícules.           
- Màscara de protecció respiratòria.                                 
- Filtre contra partícules identificats amb 
bandes de diferents colors segons 
necessitats.                                   
-  Ulleres antipols. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 7.4-Existeix la cobertura de les zones 
d’escombreries. 

   NTP 258 
 

 7.5-La distància entre l’embocadura 
inferior i la zona de recollida es inferior a 1 
metre. 

   
NTP 95 
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8.Risc referent 
als sorolls 

8.1 S’ha avaluat el nivell de soroll que es 
produeix a l’entorn durant el temps de  
treball. 

   RD 286/2006 
Llei 37/2003 

 8.2- Si el soroll supera els 80 dB s’ha 
informat i format al treballador. 

   RD 286/20069 
 

 8.3- Si el soroll supera els 80 dB se li ha 
realitzat un reconeixement inicial i controls 
periòdics als treballadors. 

   

RD 286/2006 

 
8.4- Si el soroll supera els 85 dB, a més 
de les mesures del punt 8.2 i 8.3 es fan 
controls periòdics cada 3 anys. 

   

RD 286/2006 

 8.5- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 8.2,8.3 i 8.4, 
s’implanten mesures tècniques per minvar 
la propagació del soroll i  es fan controls 
auditius anuals. 

   

RD 286/2006 

 8.6- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 8.2,8.3 i 8.4  es 
restringeix l’accés als llocs de treballs 
afectats. 

   

RD 286/2006 

 
8.7-En el cas de no poder disminuir per 
sota  dels límits admissibles, s’intenta 
reduir el temps d’exposició mitjançant: 
rotació de llocs, reorganització del treball, 
concessió de pauses als treballadors 
exposats...  

   

RD 286/2006 

 8.8-Es distribueixen les màquines o les 
instal·lacions generadores del soroll, de 
forma que es vegin afectats el mínim 
número de treballadors possibles. 

   

RD 286/2006 

 
8.9-S'ha senyalitzat la zona on es 
produeix aquest nivell de soroll i està ben 
il·luminada per la nit. 

   

RD 286/2006 

 8.10-Els treballadors han estat informats 
dels nivells sonors als que estan 
sotmesos i se’ls hi ha donat una formació 
específica depenent als seu lloc de treball. 
- Si es compleix aquest punt, existeixen 
documents que ho certifiquen. 

   

RD 286/2006 

 8.11-Es porten les proteccions auditives 
adequades i amb marcat CE segons cada 
lloc de treball: 
- Protectors auditius tipus tap. 
- Protector auditius d’auricular, acoblat al 
cap amb arnés i orelleres antisoroll. 
- Protector auditiu tipus orellera acoblat a 
casc industrial de seguretat. 

   

RD 286/2006 
RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
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9. Risc elèctric 9.1- Es coneix perfectament l’aplicació del 

reglament electrotècnic de baixa tensió i 
de la ITC de la 1 a la 44. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 
9.2- S’ha designat algun responsable o 
tècnic qualificat o especialistes autoritzats  
pel control d’aquest reglament. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 9.3- S’ha realitzat prèviament un projecte 
de Seguretat on s’exigeix un anàlisis previ 
de la situació on constarà: 
- Valoració de la possibilitat de contacte. 
- Determinació de les mesures 
correctores. 
- Dissenyar les mesures correctores. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 9.4- Tot el procés abans descrit està 
supervisat pel Cap de Treball: 
- Ell dirigeix les operacions que es realitzin 
amb elements d'alçada de forma 
permanent. 
- Fa mantenir les distàncies necessàries 
per no invadir la zona de prohibició de la 
línia que prèviament s'haurà delimitat i 
senyalitzat. 
- Estarà al corrent de les mesures de 
seguretat adoptades. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 9.5- Hi ha una correcta senyalització i 
delimitació de les zones amb perill de risc 
elèctric: 
- Cintes i banderoles de color vermell 
- Senyals de perill o indicadors d'alçada 
màxima 
- Enllumenat de senyalització  per a 
treballs nocturns 
- Senyalitzar els encreuaments pròxims 
dels  accessos amb línies elèctriques 
aèries en els casos en que es transiti 
regularment per ells (moviments de terres, 
àrids, deixalles…) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 

9.6- Les eines portàtils porten doble 
aïllament i marcat CE. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
 

9.7- Les connexions interiors amb bases i 
clavilles són normalitzades i les seves 
parts en tensió són inaccessibles quan la 
clavilla està totalment introduïda. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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 9.8- Les distàncies de seguretat que deixa 

la maquinària d’obra són de més de 3m 
per a línies elèctriques inferiors a  66Kv i 
de 5 m per les línies elèctriques superiors 
a 66 kV. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.9- Les xarxes  de cablejat per a la 
distribució de l’energia elèctrica porten els 
aïllaments, tirants i tornapuntes complint 
amb l’exposat en la ITC. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.10- Les conduccions  de cablejat tenen 
unes distàncies respecte al terra i les 
edificacions de: 
- Al terra > 4 m. 
- A la teulada (1,80 m en conductors no 
connectats al terra o 1,50 si estan 
connectats al terra). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.11-El recorregut del cablejat i mànegues 
estan cobertes de fusta quan passen pel 
terra. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.12- Per evitar els riscs dels contactes 
indirectes i contra sobreintensitats, es 
disposa de posada a neutre de les 
masses i, existeixen documents 
acreditatius sobre l’esquema utilitzat com 
a comprovació d’adaptació, d’acord amb 
el Reglament de Baixa Tensió. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 9.13- Les xarxes soterrades de 
subministrament d’energia elèctrica estan 
soterrades a  60 cm. de profunditat i 
disposen de proteccions com sorra, cinta 
d’avís i protecció per a cops (formigó, 
maons…). 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.14- Davant la possibilitat de contacte 
amb línies elèctriques soterrades, es 
procedeix a treballar en les zones 
afectades de manera que: 
- Es descobreix la conducció sense 
deteriorarla i amb màxima precaució. 
- Protegir la conducció per evitar 
deterioraments 
- No desplaçar cablejat fora de la seva 
posició, ni tocar-los o passar sobre ells al 
verificar l'excavació. 
- En cas de deteriorament, impedir-ne 
l'accés al personal a la zona. 
- Informar-ne al propietari. 
- Suspendre el treball de l'excavació en 
cas de perill. 
- Utilitzar detectors de camp capaços 
d'indicar-ne el seu traçat. 
- Utilitzar senyalització indicativa del risc, 
indicant proximitat a la línia en tensió i la 
seva àrea de seguretat. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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 9.15-En tenir el la possibilitat de contactes 

amb altes tensions, s’ha tallat la corrent 
per evitar contacte amb les línies 
elèctriques i a més: 
- S’ha planificat l’horari. 
- S’ha verificat per escrit per part d'un 
tècnic. 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
9.16-En tenir el la possibilitat de contactes 
amb altes tensions, s’han instal·lat 
dispositius de seguretat i a més: 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …). 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
 9.17- En tenir el la possibilitat de 

contactes amb altes tensions, s’han aïllat 
els conductors de la línia per personal 
especialitzat i sota vigilància del Cap de 
treball de manera que: 
- En Baixa Tensió: 
       Vaines i "Caperuzas" aïllants 
       Substituint per conductors aïllats de 
1000V de tensió nominal. 
       Utilitzar casc de seguretat i Guants 
d'aïllament. 
- En Alta Tensió: 
       Substituir Conductors nuus per 
conductors aïllats en tram afectat. 
       Tenir autorització de la companyia (ho 
realitzaran ells). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 9.18- Si es compleix el  punt 9.17, es 
col·locaran obstacles que compleixin: 
- Calculat per resistir el vent i a l'impacte. 
- S’ha descarregat la línia per a la seva 
col·locació amb aprovació per la 
companyia. 
- Són elements com: 
 Malles verticals,  
 Bastides de protecció. 
 Elements construïts de fusta. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 9.19- Si es compleix  el punt 9.17, es 
col·locaran obstacles en l'àrea de treball 
com són: 
- Obstacles en terreny per limitar mobilitat 
de maquinària (Valles, terraplens..) 
- Ben dimensionats i que no puguin ser 
sobrepassats sense donar-se compte. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 

9.20-Els treballs de manteniment els 
realitzen personal format I amb 
experiència. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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9.21-Les làmpades portàtils són de doble 
aïllament i  protecció contra l’aigua o 
s’utilitza un transformador de seguretat o 
es separen els circuits. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
 9.22-S’ha format i informat als operaris.    Art. 19 LPRL 

 9.23- En cas que es compleixi el punt 
9.22, aquesta formació i informació serà: 
- Del perill existent per la presència de la 
línia elèctrica. 
- La manera a procedir en cas d'accident. 
- Extremar-ho en persones que facin 
servir els elements a alçada o les 
càrregues que transporten, i també 
coneixeran les zones de prohibició de la 
línia. 

   

RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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10. Risc 
d’incendi i 
explosions 

10.1-Es coneix la quantitat de materials i 
productes inflamables presents 
actualment en l’obra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.2.Els productes i materials inflamables 
venen amb les seves corresponents 
etiquetes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.3-L’emmagatzematge de materials i 
productes inflamables es realitza en 
armaris o locals protegits. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.4-Estan identificats els possibles focus 
d’ignició. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.5-Les operacions de transvasament i 
manipulació de líquids inflamables es 
realitzen en condicions de seguretat. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.6-Està prohibit fumar en zones on es 
puguin emmagatzemar productes 
combustibles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.7-Existeixen extintors  suficients i 
distribuïts correctament. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 
10.8-Hi ha treballadors formats en l’ús 
dels mitjans de la lluita contra incendis. 

   Art. 19 LPRL 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 
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11.Risc 
referent al pas 
de maquinària 
d'obra 

11.1-Es te l'accés peatonal diferent a 
l'accés de vehicles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
NTP 434 

 11.2-Estan acotats els radis d'acció i 
circulació de la maquinària per a cada 
treball. 
- Tenim un plànol d'implantació de l'obra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
NTP 434 

 11.3- S’han eliminat les interferències amb 
altres feines  que es facin en el mateix 
nivell o en cotes superiors o inferiors. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
NTP 434 

 11.4- Existeix una senyalització adequada 
de la circulació de la maquinària d’obra, 
especialment en zones de perillositat, com 
els encreuaments. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
NTP 434 

 11.5-Es col·loca un operari auxiliar en cas 
que la maquinària realitzi moviments 
sense visibilitat. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 11.6-La maquinària te senyals lluminoses i 

senyals acústiques en cas de moviments 
no previsibles. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 11.7-Es redueix la velocitat en les zones 

de perill:  
- S'han col·locat senyals de velocitat. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

11.8-S'extrema la precaució  en els 
moviments de la maquinària. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 11.9-Tenim pistes de circulació que estan 
en bon estat: 
- Estan lliures d'obstacles. 
- No estan enfangades. 
- Es reguen freqüentment les pistes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT           
NTP 434-435 

 11.10-Existeixen proteccions per les 
rampes de circulació de maquinària 
- Tenen un 12% de pendent màxim en 
trams rectes 
- Tenen un 8% de pendent màxim en 
trams en corba. 
- Tenim 6 m de tram horitzontal abans de 
sortir a la via pública. 
- Tenim una amplada mínima de 4,5 m en 
les vies de circulació. 
- Les rampes que només utilitzen les 
pales carregadores tenen una pendent del 
20% o del 30% segons si el terreny es sec 
o humit. 
- Les rampes estan ben compactades i 
s’han col·locat banderoles de 
senyalització entre 0,5 m i 1m a la vora 
del talús. 

   

NTP 434-435 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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11.11- Durant la càrrega del camió, els 
conductors s’allunyen fins que acaba 
l’operació. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT        
NTP 434-435 

 11.12- Durant la descàrrega, els camions 
utilitzen falques o topalls a les rodes 
posteriors. Si està en pendent s’ha fet un 
resalt amb terra de la mateixa excavació 
que serveix com indicador d’acostament 
màxim a la zona d’abocament 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 11.13- Es circula marxa enrere per les 
pendents i marxa endavant per les 
rampes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 11.14-S’han col·locat topalls de seguretat 
de 30x30 col·locats a una distancia de 2m 
de la coronació del talús per evitar la 
caiguda accidental de la maquinària. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 11.15-El personal que circula per l ‘obra 
porta la vestimenta adequada: 
- Granota de treball, de poliester i cotó 
amb butxaques interiors.                                                                            
- Armilla, per a senyalista, amb tires 
reflectores a la cintura, al pit i a l’esquena.  
- Vestit impermeable per a treballs en 
l’edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons de PVC soldat de 0,3 mm de 
gruix. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.16-S’ha col·locat un perfil longitudinal 
flexible d’acer galvanitzat de secció doble 
ona  com a barrera de seguretat, col·locat 
sobre suport. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 11.17-Es coneixen les possibilitats, límits 
de les maquines, el seu espai necessari i 
les zones d’alçada limitada o estretes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT         

 11.18-Es comprova diàriament que tots 
els dispositius de seguretat estan al seu 
lloc. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT         

 
11.19- El personal especialista en 
maquinària compleix  amb la normativa: 
- És experimentat i amb bona preparació. 
- Ràpids de reflexos i bona capacitat 
visual. 
- Tingui bon domini de la maquinària 
d’obra. 
- Coneix la normativa de seguretat 
específica. 
- Revisa diàriament dels comandaments. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT         
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11.20-Els operaris que utilitzen la 
maquinària porten els EPIS necessaris i 
amb marcat CE: 
- Cinturó antivibració. 
- Faixa de protecció dorsolumbar. 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Taps auditius. 

 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
11.21- No es transporten persones ni en 
la màquina ni en les caixes dels camions. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT         
 

11.22- No hi ha excés de càrrega, tant en 
pes com en volum. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT         
 

11.23-En el moment de la descàrrega el 
camió es col·loca paral·lel a la màquina. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT         
 11.24-Estan tapats els forats abans de 

circular i si això no es possible estan 
ballats. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT     
 

 11.25-La cabina de la maquinària està 
equipada amb una estructura 
indeformable que protegeix al conductor 
davant de volcs i caiguda d’objectes.  

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.26-La documentació de la maquinària 
pesant es correcte i han passat  
satisfactòriament la revisió periòdica (ITV). 

   
RD 2822/1998 
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12.Risc 
referent a les 
eines manuals 
 

12.1-Les eines que s’utilitzen  estan 
concebudes i són especifiques pel treball 
que es realitza. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
12.2-Les eines que s’utilitzen són de 
disseny ergonòmic i de bona qualitat. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
12.3-Les eines es conserven en bon estat 
de neteja i conservació. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 12.4-Es suficient la quantitat d’eines 

disponibles, en funció del procés productiu 
i del número de persones. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
12.5-Existeixen llocs i medis idonis per la 
ubicació ordenada de les eines. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 12.6-Les eines tallants o punxents es 

protegeixen amb els protectors adequats 
quan no s’utilitzen. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
12.7-S’observen hàbits de treballs 
correctes. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.8-Els treballadors han estats formats 
en la utilització de les eines. 

   

Art. 19 LPRL 

 12.9-S’utilitzen EPIS amb marcat CE quan 
hi ha perill de projeccions o talls: 
- Ulleres de seguretat antiimpacte.                                    
- Pantalla facial de protecció front als 
riscos mecànics. 

   
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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13. Risc en les 
escales de mà 13.1-Ofereixen condicions de solidesa i 

estabilitat. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
13.2-Les escales es recolzen sobre 
superfícies planes i sòlides i sobrepassen 
1 metre els seus punts de recolzament. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
13.3-Les escales no superen alçades 
superiors a 5 metres, i si la superen estan 
reforçades i no superaran els 7 metres 
d’alçada. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

13.4-L’ascens i descens per l’escala 
sempre es realitza en front les mateixes. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
13.5-Les escales que son transportades 
per una persona sola no sobrepassen els 
25 Kg. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

13.6-Les escales estan previstes de 
mecanismes antilliscants en la seva base.  

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
13.7-Les escales dobles o de tisora estan 
previstes de cadenes o cables que 
impedeixen la seva obertura al ser 
utilitzada. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

13.8-Si l’escala es de fusta els esglaons 
estan encaixats i no clavats. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

13.9-L’escala només està pintada amb 
vernís transparent. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

13.10-No hi ha escales manuals 
empalmades. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
 
 



 102 

CODI ED000 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
22/24 

 
 

ENDERROCS 
 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
 

13.11-Les escales no són utilitzades per 
transportar material de l’obra. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
13.12-Si es necessari s’immobilitza la part 
superior de l’escala mitjançant una corda 
o ganxos de fixació. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 13.13-En el cas de que s’hagi de treballar 
a sobre d’una escala si els peus estan a 
més de 2 m d’alçada s’utilitza cinturó de 
seguretat i s’ha acoblat un descansa peus 
a l’escala. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

13.14-Les escales són inspeccionades 
com a mínim cada 6 mesos. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 
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14.Risc 
referent a 
petita 
maquinaria 
auxiliar 

14.1- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils elèctriques són les 
adequades i compleix: 
- Els cables elèctrics d’alimentació tenen 
l’aïllament en un estat de conservació 
correcte. 
- Si es fan servir prolongacions  seran 
amb connectors adequats.  
- Les eines portàtils disposen dels 
sistemes de seguretat següents: doble 
aïllament, presa de terra de les masses o 
utilització amb transformador de seguretat 
o separació de circuits. 
- Es fan servir els elements de protecció 
personal adients: ulleres, pantalles de 
seguretat i guants de cuir. 
- Es porta roba ajustada i no es porten 
anells ni res que comporti risc d’una 
enganxada o atrapada. 
- Es fan servir les eines amb molt de 
compte, sobretot les d’abrasió. 

   

RD 614/2001 
RD 842/2002 

On s’aprova el 
REBT 

Guia Tècnica 
INSHT 

 
14.2- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils pneumàtiques són les 
adequades i compleix: 
- S’han revisat les mànegues 
d’alimentació d’aire. 
- Es canvien les que estiguin fissurades o 
esquerdades. 
- Es col·loquen vàlvules de seguretat. 
- Es fan servir protector de les orelles 
quan el nivell sonor superi els 80 dB. 
- Es fa servir cinturó antivibratori quan es 
treballa amb martells picadors. 
- Es fa servir calçat de seguretat amb 
puntera metàl·lica. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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14.3- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils de combustió són les 
adequades i compleix: 
- Es controla que el cremador estigui en 
bon estat i fixat correctament al dipòsit de 
combustible. 
- Es controla que la mànega de connexió 
estigui en bon estat. 
- Es regula adequadament la pressió en el 
cremador perquè la flama no sigui massa 
llarga. 
- No treballar a prop de matèries 
combustibles.  
- Disposar de bona ventilació en locals 
tancats. 
- Es fa servir ulleres o pantalles de 
protecció i guants. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 14.4- Les condicions d’utilització de la 
serra circular són les adequades i 
compleix: 
- Suport segur i horitzontal. 
- Eix perfectament equilibrat. 
- Te la ganiveta divisòria alineada 
perfectament amb el disc i el seu gruix es  
com a mínim igual a la semisuma del gruix 
del disc. 
- Els discs no tenen dents trencades 
- El disc està totalment tapat per la part de 
sota amb cobertes rígides, només te un 
forat per on surten les serradures. 
- Te una bona connexió de pressa a terra. 
- Totes les connexions, borns i conductors 
elèctrics que arriben al motor estan 
totalment protegits. 
- Es treballa sempre amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
- Al tallar material ceràmic es fan servir 
mascaretes antipols i si es possible 
s’humitejarà l’operació de tallar. 
- Es fan servir empenyedors adients quan 
la mida a tallar no garanteix la seguretat 
de les mans del treballador. 

   

NTP 96 
RD 2177/2004 
Guia Tècnica 

INSHT 

 14.5-Tota la maquinària auxiliar té el 
marcat CE. 

   
RD 56/1995 
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No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
1.Risc de 
caiguda al 
mateix nivell 

1.1-El terreny on es treballa està en bones 
condicions i sense irregularitats o zones 
humides o mullades. En cas que hi hagi 
es disposa dels drenatges adequats. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
1.2-Existeix una bona senyalització i 
il·luminació de les zones de perill: 
- Tenim abalissament de les zones de 
perill. 

   RD 485/1997 
RD 486/1997 

Guies 
Tècniques 

INSHT 
 

1.3-S’observa ordre i neteja  del terreny 
per on es circula. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

1.4-Es dipositen les deixalles industrials 
en els contenidors adequats: 
- Estan col·locats pròxims i accessibles als 
llocs de treball. 
- Estan clarament identificats els 
contenidors de residus especials. 
- Les papereres o bidons per dipositar les 
deixalles estan col·locats estratègicament. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
1.5-Els bassals de carburant i grassa són 
suprimits o recoberts amb sorra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 1.6-Les petites diferencies de nivell es 

salven amb rampes suaus lliures 
d’obstacles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 1.7-Quan es transporten càrregues 
manuals no s’obstaculitza amb la càrrega 
la visibilitat del recorregut. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 1.8-Hi ha una implantació d’una 
metodologia d’ordenació dels elements 
útils pel treball. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 1.9-Les operacions de neteja no 
constitueixen una font de risc per si 
mateixes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
1.10-Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE: 
- Casc de seguretat. 
- Parella de guants. 
- Botes d’aigua de PVC. 
- Granota de treball. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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2.Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 

2.1-Existeixen excavacions de més de 2 
m d’alçada amb una bona senyalització: 
- Estan senyalitzades cada 15 m amb un 
llum vermell. 
- Es senyalitzen els passos i estan ben 
il·luminats. 

   

RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 2.2-Al tenir l’excavació de la rasa més de 
2 m. d’alçada, existeixen baranes de 
protecció: 
- Estaran ben ancorades al terreny. 
- Passamà a 90 cm d’alçada. 
- Llistó intermig. 
- Marxapeu de 20 cm d’alçada. 
- Resistència a l'empenta de 150 Kg/ml. 
- Col·locada a una distància superior a 1,5 
metres de la vora del talús. 

   

NTP 123 
RD 2177/2004 

 
2.3-Existeixen bastides provisionals pel 
pas d'operaris i per a la realització de 
treballs: 
- Són passarel·les de 60 cm. d'ample. 
- Tenen baranes de protecció. 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4- Existeixen treballs a menys de 2 
metres de la rasa per tant, els operaris 
porten cinturó que està ancorat en un punt 
fix. 

   

RD 2177/2004 

 
2.5- Les zones on es treballa 
simultàniament a diferents alçades estan 
ben senyalitzades i són conegudes per 
tots les operaris. 

   

RD 2177/2004 

 2.6-En cas de tenir una paret a prop del 
tall de l’excavació i haver-hi de circular 
obligatòriament es te un sistema 
d’ancoratge a la paret per col·locar-hi un 
cable  de suport al qual es puguin 
subjectar els cinturons de seguretat. 

   

RD 2177/2004 

 
2.7-S’han previst les zones d’ús d’ascens i 
descens i  estan fora del radi d’acció de la 
maquinària.  

   

RD 2177/2004 
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 2.8-En cas que es compleixi el punt 2.7, 

s’ha escollit el sistema d’ascens més 
adequat en funció del temps i de la  
provisionalitat:  
- En alçades inferiors a 7 m s’utilitzen 
escales de mà. 
- En alçades superiors les escales tenen 
descansos i baranes de protecció, 
preferentment ancorades al terreny. 
 

   

RD 2177/2004 

 
2.9-Quan resulti obligat treballar 
simultàniament en diferents nivells 
s’adoptaran les precaucions necessàries 
per la protecció del treballadors del nivell 
inferior: 
- Marquesina de protecció. 
- Baranes de protecció. 
- Xarxes horitzontals. 

   

RD 2177/2004 
NTP 123-124 

 
2.10-S’ha col·locat una protecció en els 
pous amb malles i baranes. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
2.11-En el cas d’haver de circular per 
sobre de les rases es disposa d’un 
passadís de protecció prefabricat 
metàl·lic, amb sistema de seguretat 
integrat, de llargària 2,5 m, d’amplada 
1,10 m, amb paviment de relliga i rampes 
d’accés articulades i baranes metàl·liques 
reglamentàries. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
2.12-Hi ha col·locades proteccions 
horitzontals contra caigudes de forats 
horitzontals en el terreny per pilots i/o 
murs pantalla.  

   

RD 2177/2004 
NTP 123-124 

 

2.13-Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE: 
- Casc de seguretat. 
- Parella de guants. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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3. Risc de 
cops contra 
objectes 

3.1-Els treballadors disposen d’espai 
suficient per realitzar els moviments que 
implica la seva activitat laboral, tenint en 
compte tant els materials necessaris com 
l’equip utilitzat. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.2-L’acopi de les fustes es fa en fileres 
entrecreuades, deixant separacions 
prudents entre els taulons de una mateixa 
filera. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.3-Es porten les EPIS necessàries i amb 
marcat CE: 
- Casc de seguretat. 
- Parella de guants de cuir. 
- Botes amb protecció a la puntera. 
- Granota de treball. 
- Cinturó portaeines. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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4. Risc de 
caiguda 
d’objectes a 
diferent nivell 

4.1-Hi ha una bona organització dels 

elements auxiliars a utilitzar.  

 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.2- En els llocs de treball on podem tenir 
caiguda d’objectes a diferent nivell tenim 
les proteccions necessàries: 
- Delimitades les zones de treball i marcat 
de la ubicació de les coses utilitzant 
senyals normalitzades. 
- Elements de protecció contra la caiguda 
d’objectes des d’alçada: caixons de 
seguretat, marquesines... 
- Es porten els EPIS necessaris i amb 
marcat CE com són: el casc, guants, 
botes... 
 

   

RD 485/1997 
RD 486/1997 
RD 773/1997 

Guies 
Tècniques 

INSHT 

 
4.3-El desplaçament de les càrregues 
suspeses es realitza per zones sense 
presencia d’operaris. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 4.4-Durant el muntatge de les peces es 
comprova que aquestes estiguin 
assegurades abans de desenganxar-les 
de la grua. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
4.5-No hi han cordes que presenten una 
superfície desfilada o te alguna zona 
ennegrida o descolorida. 

   

NTP 155 

 
4.6-Les cordes no són arrossegades pel 
terra i no es deixen a la intempèrie  sinó al 
magatzem i ben ordenades. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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5. Risc de 
trepitjades a 
objectes 
punxants. 

5.1-Es netegen diàriament les zones de 
treballs d'objectes punxents i qualsevol 
altre tipus de brutícia  del terra. Les 
puntes i els claus es treuen de les fustes  i 
no es deixen  pel terra. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
5.2-S’utlitza un calçat de seguretat per a 
la construcció adequat per a cada zona de 
treball on s’estigui: 
- Sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada envoltant el 
turmell, puntera metàl·lica, sola antilliscant 
i falca amortidora d’impactes al taló. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
5.3-Es disposa de passarel·les de 
circulació d’un ample mín. de 60 cm. 
sobre el forjat encara no acabat. 

   

NTP 669-670 
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6. Risc de 
desplom de 
talussos 

6.1-S'ha realitzat un estudi del terreny i 
s'han extret testimonis. 

   
NTP 278 

 
6.2-S'ha utilitzat el talús oportú per a 
aquest terreny seguint l’informe geotècnic. 

   
NTP 278 

 6.3-Abans de començar l’excavació s’han 
sanejat les zones pròximes i s’han retirat 
els objectes que es poguessin despendre 
a l’hora d’excavar. 

   

NTP 278 

 6.4-En temps de pluja o de nivell freàtic 
alt, es vigila el comportament dels 
talussos.  

   
NTP 278 

 6.5-Es revisen diàriament les entibacions 
abans de començar els treballs. 

   
NTP 278 

 6.6-Existeix senyalització de la delimitació 
de les distàncies mínimes d'apropament 
de maquinària i personal. 

   
NTP 278 

 6.7-Tenim les zones d'acopi separades de 
la vora 2 metres. 

   
NTP 278 

 6.8-Si en qualsevol cas es precís el pas 
d'operaris per la vora del talús, existeixen 
proteccions: 
- La barana estarà ancorada a l’exterior 
del buidat. 
- Existeixen taulells de fusta o superfícies 
equivalents de repartiment. 

   

NTP 278 

 6.9-Si existeixen zones prohibides de pas 
i de desplom de talussos estan ben 
senyalitzades i ballades. 
- Està ben il·luminada a la nit. 

   

NTP 278 

 6.10-Les rases excavades en una 
profunditat superior a 1,5 m estan 
entibades. 

   
NTP 278 

 6.11-Les seccions i les separacions de les 
fustes utilitzades per les entibacions 
compleixen com a mínim allò que s’indica 
en la NTE A+C. 

   

NTP 278 

 6.12-Existeixen mesures de protecció per 
la  possibilitat de despreniment de terres 
en talussos: 
- Malla  metàl·lica galvanitzada de triple 
torsió ancorada amb barres d’acer 
corrugat  i subjectada amb cables d’acer 
galvanitzat. 
- Pantalla de protecció contra 
despreniments de la capa superficial  del  
mantell vegetal d’alçada 2 m. 
- Barrera de seguretat contra 
despreniments en coronacions de rases i 
excavacions  amb terres deixades a la 
vora. 

   

NTP 278 
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7.Risc 
d’intoxicació 

7.1-Si s’utilitzen màquines accionades per 
motor d’explosió al interior de les rases, 
existeixen les instal·lacions necessàries 
per l’extracció de fums. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 7.2-Es comprova la inexistència de gasos 
nocius abans de començar la jornada 
laboral. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
7.3-Existeixen en obra detectors de gasos 
tòxics i combustibles. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

7.4-Si es treballa en rases amb una 
profunditat superior a 1 metre i existeixen 
conduccions de gas properes es disposa 
d’aparells detectors de gasos 
combustibles portàtils, de funcionament  
continu i equipats amb una pre-alarma 
acústica. 

   

RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
7.5-La zona de soldadura te una ventilació 
directa i constant. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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8.Sobreesforç 8.1-Quan la manipulació manual no es pot 

evitar es redueixen els riscs amb la 
utilització d’ajudes mecàniques, el 
redisseny de la càrrega, actuant sobre la 
organització del treball o millorant l’entorn 
del treball. 

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.2-L’empresari garanteix que els 
treballadors rebin la informació de: 
- La forma correcta per manipular les 
càrregues.             
-  Riscs que poden patir de no fer-ho 
d’aquesta manera.   
-  Donar les indicacions generals i precisar 
el pes de les càrregues.                                                            

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.3-Es realitzen programes d’entrenament 
per als operaris: 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques.                          
- Establir processos de treball.                                             
- Adequar la càrrega a la persona. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.4-Es tenen en compte les pauses o 
períodes de recuperació amb un descans 
suficient i flexible i la rotació de feines o 
canvis d’activitats. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.5-La forma i el volum de la càrrega 
permeten agafar-la amb facilitat. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.6-El pes i el tamany de la càrrega es 

adequat a les característiques individuals. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.7-S’han col·locat els materials el més a 

prop possible del lloc on s’han d’utilitzar. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.8-S’enmagatzemen els materials a una 

alçada que eviti que sigui necessari 
acotar-se o inclinar-se per recollir-los. Els 
materials estan paletitzats. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.9-Per a manipulació de materials 
voluminosos existeix un procediment de 
treball específic. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.10-Les EPIS no interfereixen en la 

capacitat de realitzar moviments ni 
disminueixen la destresa dels operaris. 

   RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.11-Les EPIS que porten els operaris són 

els adequats i amb marcat CE: 
- Calçat estable amb la sola antilliscant.                           
- Faixa de protecció dorsolumbar. 

   
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
8.12-Existeixen locals de descans , on les 
àrees de fumadors i no fumadors queden 
ben delimitades: 
- Aquests locals tenen una temperatura 
adequada. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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9.Risc referent 
al la pols 

9.1 Existeixen proteccions per a un alt 
nivell de pols: 
- Delimitar les zones per on els vehicles 
pesats produeixen més pols.                                                          
- Senyalitzar les zones on es produeix 
més pols.             
-  Informar al personal les proteccions que 
han d’adoptar. 

   

RD 349/2003 

 
9.2- Es rega freqüentment    NTP 258 

 
9.3- Es porten les EPIS necessàries i amb 
marcat CE: 
- Mascareta de protecció respiratòria.                              
- Mascareta de protecció filtrant contra 
partícules.            
- Filtre contra partícules identificats amb 
bandes de diferents colors segons 
necessitats.                                  
-  Ulleres antipols. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
9.4-Existeix la cobertura de les zones 
d’escombreries. 

   
NTP 258 

 9.5-La distància entre l’embocadura 
inferior i la zona de recollida es inferior a 1 
metre. 

   

NTP 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
11/23 

 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
10.Risc 
referent als 
sorolls 

10.1 S’ha avaluat el nivell de soroll que es 
produeix a l’entorn durant el temps de  
treball. 

   
RD 286/2006 
Llei 37/2003 

 
10.2- Si el soroll supera els 80 dB s’ha 
informat i format al treballador. 

   
RD 286/2006 

 10.3- Si el soroll supera els 80 dB se li ha 
realitzat un reconeixement inicial i controls 
periòdics als treballadors. 

   

RD 286/2006 

 10.4- Si el soroll supera els 85 dB, a més 
de les mesures del punt 10.2 i 10.3 es fan 
controls periòdics cada 3 anys. 

   

RD 286/2006 

 
10.5- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 10.2,10.3 i 10.4, 
s’implanten mesures tècniques per minvar 
la propagació del soroll i  es fan controls 
auditius anuals.  

   

RD 286/2006 

 10.6- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 10.2,10.3 i 10.4  
es restringeix l’accés als llocs de treballs 
afectats. 

   

RD 286/2006 

 10.7-En el cas de no poder disminuir per 
sota  dels límits admissibles, s’intenta 
reduir el temps d’exposició mitjançant: 
rotació de llocs, reorganització del treball, 
concessió de pauses als treballadors 
exposats...  

   

RD 286/2006 

 10.8-Es distribueixen les màquines o les 
instal·lacions generadores del soroll, de 
forma que es vegin afectats el mínim 
número de treballadors possibles. 

   

RD 286/2006 

 
10.9-S'ha senyalitzat la zona on es 
produeix aquest nivell de soroll i està ben 
il·luminada per la nit. 

   

RD 286/2006 

 10.10-Els treballadors han estat informats 
dels nivells sonors als que estan 
sotmesos i se’ls hi ha donat una formació 
específica depenent del seu lloc de treball. 
- Si es compleix aquest punt, existeixen 
documents que ho certifiquin. 

   

RD 286/2006 

 10.11-Es porten les proteccions auditives 
adequades segons  cada lloc de treball i 
amb marcat CE: 
- Protectors auditius tipus tap. 
- Protector auditius d’auricular, acoblat al 
cap amb arnés i orelleres antisoroll. 
- Protector auditiu tipus orellera acoblat al 
casc industrial de seguretat. 

   

RD 286/2006 
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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11.Risc 
elèctric 

11.1- Es coneix perfectament l’aplicació 
del reglament electrotècnic de baixa 
tensió i de la ITC de la 1 a la 44. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 11.2- S’ha designat algun responsable o 
tècnic qualificat o especialistes autoritzats  
pel control d’aquest reglament. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 11.3- S’ha realitzat prèviament un projecte 
de Seguretat on s’exigeix un anàlisis previ 
de la situació on constarà: 
- Valoració de la possibilitat de contacte. 
- Determinació de les mesures 
correctores. 
- Dissenyar les mesures correctores. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 11.4- Tot el procés abans descrit està 
supervisat pel Cap de Treball. 

- Ell dirigeix les operacions que es realitzin 
amb elements d'alçada de forma 
permanent. 

- Fa mantenir les distàncies necessàries 
per no envair la zona de prohibició de la 
línia que prèviament s'haurà delimitat i 
senyalitzat. 

- Estarà al corrent de les mesures de 
seguretat adoptades. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 11.5- Hi ha una correcta senyalització i 
delimitació de les zones amb perill de risc 
elèctric: 
- Cintes i banderoles de color vermell. 
- Senyals de perill o indicadors d'alçada 
màxima. 
- Enllumenat de senyalització  per a 
treballs nocturns. 
- Senyalitzar els encreuaments pròxims 
dels  accessos amb línies elèctriques 
aèries en els casos en que es transiti 
regularment per ells (moviments de terres, 
àrids, deixalles…) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 

11.6- Les eines portàtils porten doble 
aïllament i marcat CE. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

11.7- Les connexions interiors amb bases 
i clavilles són normalitzades i les seves 
parts en tensió són inaccessibles quan la 
clavilla està totalment introduïda. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 11.8- Les distàncies de seguretat que 

deixa la maquinària d’obra són de més de 
3m per a línies elèctriques inferiors a  
66Kv i de 5 m per les línies elèctriques 
superiors a 66 kV. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.9- Les xarxes  de cablejat per a la 
distribució de l’energia elèctrica porten els 
aïllaments, tirants i tornapuntes complint 
amb l’exposat en la ITC. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.10- Les conduccions  de cablejat tenen 
unes distàncies respecte al terra i les 
edificacions de: 
- Al terra > 4 m. 
- A la teulada (1,80 m en conductors no 
connectats al terra o 1,50 si estan 
connectats al terra). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.11-El recorregut del cablejat i 
mànegues estan cobertes de fusta quan 
passen pel terra. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.12- Per evitar els riscs dels contactes 
indirectes i contra sobreintensitats, es 
disposa de posada a neutre de les 
masses i, existeixen documents 
acreditatius sobre l’esquema utilitzat com 
a comprovació d’adaptació, d’acord amb 
el Reglament de Baixa Tensió. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.13- Les xarxes soterrades de 
subministrament d’energia elèctrica estan 
soterrades a una profunditat de 60cms i 
disposen de proteccions com sorra, cinta 
d’avís i protecció per a cops (formigó, 
maons…) 

   
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.14- Davant la possibilitat de contacte 
amb línies elèctriques soterrades, es 
procedeix a treballar en les zones 
afectades de manera que: 
- Es descobreix la conducció sense 
deteriorar-la i amb màxima precaució. 
- Protegir la conducció per evitar 
deterioraments. 
- No desplaçar cablejat fora de la seva 
posició, ni tocar-los o passar sobre ells al 
verificar l'excavació. 
- En cas de deteriorament, impedir-ne 
l'accés al personal a la zona. 
- Informar-ne al propietari. 
- Suspendre el treball de l'excavació en 
cas de perill. 
- Utilitzar detectors de camp capaços 
d'indicar-ne el seu traçat. 
- Utilitzar senyalització indicativa del risc, 
indicant proximitat a la línia en tensió i la 
seva àrea de seguretat. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 11.15-En tenir la possibilitat de contactes 

amb altes tensions, s’ha tallat la corrent 
per evitar contacte amb les línies 
elèctriques i a més: 
- S’ha planificat l’horari. 
- S’ha verificat per escrit per part d'un 
tècnic. 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 

11.16-En tenir la possibilitat de contactes 
amb altes tensions, s’han instal·lat 
dispositius de seguretat i a més: 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.17- En tenir el la possibilitat de 
contactes amb altes tensions, s’han aïllat 
els conductors de la línia per personal 
especialitzat i sota vigilància Cap de 
treball de manera que: 
- En Baixa Tensió: 
  Vaines i "Caperuzas" aïllants. 
  Substituint per conductors aïllats de          
1000V de tensió nominal. 
   Utilitzar casc de seguretat i Guants  
d'aïllament.  
- En Alta Tensió: 
       Substituir Conductors nuus per 
conductors aïllats en tram afectat. 
       Tenir autorització de la companyia (ho 
realitzaran ells) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.18- Si es compleix el punt 11.17, es 
col·loquen obstacles que compleixen: 
- Calculat per resistir el vent i a l'impacte. 
- S’ha descarregat la línia per a la seva 
col·locació amb aprovació per la 
companyia. 
- Són elements com malles verticals, 
bastides de protecció o elements 
construïts de fusta. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 

11.19- Si es compleix el punt 11.17, s’han 
col·locat obstacles en l'àrea de treball com 
són: 
- Obstacles en terreny per limitar mobilitat 
de maquinària (Valles, terraplens...) 
- Ben dimensionat i que no puguin ser 
sobrepassats sense donar-se compte. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
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11.20-Els treballs de manteniment els 
realitzen personal format I amb 
experiència. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

11.21-Les làmpades portàtils són de doble 
aïllament i  protecció contra l’aigua o 
s’utilitza un transformador de seguretat o 
es separen els circuits. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

11.22-S’ha format i informat als operaris. 
   

Art. 19.LPRL 

 11.23- Si es compleix el punt 11.22, 
aquesta formació i informació serà: 
- Del perill existent per la presència de la 
línia elèctrica. 
- La manera a procedir en cas d'accident. 
- Extremar-ho en persones que facin 
servir els elements a alçada o les 
càrregues que transporten, i també 
coneixeran les zones de prohibició de la 
línia. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
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12.Risc 
d’incendi i 
explosions 

12.1-Es coneix la quantitat de materials i 
productes inflamables presents 
actualment en l’obra. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.2.Els productes i materials inflamables 
venen amb les seves corresponents 
etiquetes. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.3-L’enmagatzematge de materials i 
productes inflamables es realitza en 
armaris o locals protegits. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.4-Estan identificats els possibles focus 
d’ignició. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.5-Les operacions de transvasament i 
manipulació de líquids inflamables es 
realitzen en condicions de seguretat. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.6-Està prohibit fumar en zones es 
puguin emmagatzemar productes 
combustibles. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.7-Hi ha treballadors formats en l’ús 
dels mitjans de la lluita contra incendis. 

   Art. 19 LPRL 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 
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CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
17/23 

 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
13.Risc 
referent al pas 
de maquinària 
d'obra 

13.1-Es te l'accés peatonal diferent a 
l'accés de vehicles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.2-Estan acotats els radis d'acció i 
circulació de la maquinària per a cada 
treball: 
- Tenim un plànol d'implantació de l'obra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.3- S’han eliminat les interferències amb 
altres feines  que es facin en el mateix 
nivell o en cotes superiors o inferiors 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.4- Existeix senyalització adequada de 
la circulació de la maquinària d’obra, 
especialment en zones de perillositat, com 
són els encreuaments. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.5-Es col·loca un operari auxiliar en cas 
que la maquinària realitzi moviments 
sense visibilitat. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.6La maquinària te senyals lluminoses i 
senyals acústiques en cas de moviments 
no previsibles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.7-Es redueix la velocitat en les zones 

de perill: 
- S'han col·locat senyals de velocitat. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
13.8-S'extrema la precaució  en els 
moviments de la maquinària. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.9-Tenim pistes de circulació que estan 
en bon estat: 
- Estan lliures d'obstacles. 
- No estan enfangades. 
- Es reguen freqüentment les pistes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.10-Existeixen proteccions per les 
rampes de circulació de maquinària: 
- Tenen un 12% de pendent màxim en 
trams rectes. 
- Tenen un 8% de pendent màxim en 
trams en corba. 
- Tenim 6 m de tram horitzontal abans de 
sortir a la via pública. 
- Tenim una amplada mínima de 4,5 m en 
les vies de circulació. 
- Les rampes que només utilitzen les 
pales carregadores tenen una pendent del 
20% o del 30% segons si el terreny es sec 
o humit. 
- Les rampes estan ben compactades i 
s’han col·locat banderoles de 
senyalització entre 0,5 m i 1m a la vora 
del talús. 

   

NTP 434-435 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
REVISIÓ 

0 

PÀGINA 
18/23 

 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 
RISCOS 

 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 13.11- Durant la càrrega del camió, els 

conductors s’allunyen fins que acaba 
l’operació. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 
13.12- Durant la descàrrega, els camions 
utilitzen falques o topalls a les rodes 
posteriors. Si està en pendent s’ha fet un 
resalt amb terra de la mateixa excavació 
que serveix com indicador d’acostament 
màxim a la zona d’abocament. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.13- Es circula marxa enrere per les 
pendents i marxa endavant per les 
rampes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 
13.14-S’han col·locat topalls de seguretat 
de 30x30 col·locats a una distancia de 2m 
de la coronació del talús per evitar la 
caiguda accidental de la maquinària. 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.15-El personal que circula per  l ‘obra 
porta la vestimenta adequada: 
- Granota de treball, de poliester i cotó 
amb butxaques interiors.                                                                            
- Armilla, per a senyalista, amb tires 
reflectores a la cintura, al pit i a l’esquena.  
- Vestit impermeable per a treballs en 
l’edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons de PVC soldat de 0,3 mm de 
gruix. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 13.16-S’ha col·locat un perfil longitudinal 
flexible d’acer galvanitzat de secció doble 
ona  com a barrera de seguretat, col·locat 
sobre suport. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 
13.17- En pendent la pala carregadora, es 
desplaça amb cullera a ras de terra 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 
13.18- No es treballa amb la 
retroexcavadora en pendent, s’ha anivellat 
la zona i s’ha falcat la màquina. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 13.19- La maquinària de moviment de 
terres  no s’utilitza com a transport de 
càrregues. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
19/23 

 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 13.20-Lona de polietilè amb malla de 

reforç per recobriment de càrrega de caixa 
del camió. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.21-Quan es treballa amb la 

retroexcavadora sempre es fa amb 
estabilitzadors. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.22-Els materials transportats no es 

bolquen directament en els buidats i es 
dipositen al costat i després amb una pala 
mecànica o bé manualment es tiren dintre. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.23-Es coneixen les possibilitats, límits 
de les maquines, el seu espai necessari i 
les zones d’alçada limitada o estretes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.24-Es comprova diàriament que tots 

els dispositius de seguretat estan en el 
seu lloc. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.25- El personal especialista en 

maquinària compleix  amb la normativa: 
- És experimentat i amb bona preparació. 
- Ràpids de reflexos i bona capacitat 
visual. 
- Tingui bon domini de la maquinària 
d’obra. 
- Coneix la normativa de seguretat 
específica. 
- Revisa diàriament dels comandaments. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.26-Els operaris que utilitzen la 
maquinària porten els EPIS necessaris i 
amb marcat CE: 
- Cinturó antivibració. 
- Faixa de protecció dorsolumbar 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Taps auditius. 

 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.27- No es transporten persones ni en 
la màquina ni en les caixes dels camions. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.28- No hi ha excés de càrrega, tant en 

pes com en volum. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.29-En el moment de la descàrrega el 

camió es col·loca paral·lel a la màquina. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.30-Estan tapats els forats abans de 

circular i si això no es possible estan 
balissats. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.31-La cabina de la maquinària està 

equipada amb una estructura 
indeformable que protegeix al conductor 
davant de volcs i de la caiguda d’objectes. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.32-La documentació de la maquinària 
pesant es correcte i ha passat  
satisfactòriament la revisió periòdica (ITV). 

   RD 2822/1998 
Guia Tècnica 

INSHT 
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CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
20/23 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
14.Risc 
referent a les 
eines manuals 

14.1-Les eines que s’utilitzen  estan 
concebudes i són especifiques pel treball 
que es realitza. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
14.2-Les eines que s’utilitzen són de 
disseny ergonòmic i de bona qualitat. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.3-Les eines es conserven en bon estat 
de neteja i conservació. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 14.4-Es suficient la quantitat d’eines 

disponibles, en funció del procés productiu 
i del número de persones. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.5-Existeixen llocs i medis idonis per la 
ubicació ordenada de les eines. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 14.6-Les eines tallants o punxents es 

protegeixen amb els protectors adequats 
quan no s’utilitzen. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.7-S’observen hàbits de treballs 
correctes. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.8-Els treballadors han estats formats 
en la utilització de les eines. 

   
Art.19 LPRL 

 14.9-S’utilitzen EPIS amb marcat CE quan 
hi ha perill de projeccions o talls: 
- Ulleres de seguretat antiimpacte.                                    
- Pantalla facial de protecció front als 
riscos mecànics. 

   
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
21/23 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
15. Risc en les 
escales de mà 15.1-Ofereixen condicions de solidesa i 

estabilitat. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
15.2-Les escales es recolzen sobre 
superfícies planes i sòlides i sobrepassen 
1 metre els seus punts de recolzament. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 15.3-Les escales no superen alçades 
superiors a 5 metres, i si la superen estan 
reforçades i no superaran els 7 metres 
d’alçada. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.4-L’ascens i descens per l’escala 
sempre es realitza en front les mateixes. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
15.5-Les escales que son transportades 
per una persona sola no sobrepassen els 
25 Kg. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.6-Les escales estan previstes de 
mecanismes antilliscants en la seva base.  

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 15.7-Les escales dobles o de tisora estan 
previstes de cadenes o cables que 
impedeixen la seva obertura al ser 
utilitzades. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.8-Si l’escala es de fusta els esglaons 
estan encaixats i no clavats. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.9-L’escala només està pintada amb 
vernís transparent. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.10-No hi ha escales manuals 
empalmades. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.11-Les escales no són utilitzades per 
transportar material de l’obra. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 
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CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
22/23 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 

15.12-Si es necessari s’immobilitza la part 
superior de l’escala mitjançant una corda 
o ganxos de fixació. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
 15.13-En el cas de que s’hagi de treballar 

a sobre d’una escala si els peus estan a 
més de 2 m d’alçada s’utilitza cinturó de 
seguretat i s’ha acoblat un descansa peus 
a l’escala. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.14-Les escales són inspeccionades 
com a mínim cada 6 mesos. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 
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CODI MT100 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
23/23 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
16.Risc 
referent a 
petita 
maquinaria 
auxiliar 

16.1- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils elèctriques són les 
adequades i compleix: 
- Els cables elèctrics d’alimentació tenen 
l’aïllament en un estat de conservació 
correcte. 
- Si es fan servir prolongacions  seran 
amb connectors adequats.  
- Les eines portàtils disposen dels 
sistemes de seguretat següents: doble 
aïllament, presa de terra de les masses o 
utilització amb transformador de seguretat 
o separació de circuits. 
- Es fan servir els elements de protecció 
personal adients: ulleres, pantalles de 
seguretat i guants de cuir.  
- Es porta roba ajustada i no es porten 
anells ni res que comporti risc d’una 
enganxada o atrapada. 
- Es fan servir les eines amb molt de 
compte, sobretot eles d’abrasió. 

   

RD 614/2001 
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
Guia Tècnica 

INSHT 

 16.2- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils pneumàtiques són les 
adequades i compleix: 
- S’han revisat les mànegues 
d’alimentació d’aire. 
- Es canvien les que estiguin fissurades o 
esquerdades. 
- Es col·loquen vàlvules de seguretat. 
- Es fan servir protector de les orelles 
quan el nivell sonor superi els 80 dB. 
- Es fa servir cinturó antivibratori quan es 
treballa amb martells picadors. 
- Es fa servir calçat de seguretat amb 
puntera metàl·lica. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 16.3- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils de combustió són les 
adequades i compleix: 
- Es controla que el cremador estigui en 
bon estat i fixat correctament al dipòsit de 
combustible 
- Es controla que la mànega de connexió 
estigui en bon estat 
- Es regula adequadament la pressió en el 
cremador perquè la flama no sigui massa 
llarga 
- No treballar a prop de matèries 
combustibles  
- Disposar de bona ventilació en locals 
tancats 
- Es fa servir ulleres o pantalles de 
protecció i guants 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
16.4-Tota la maquinària auxiliar te el 
marcat CE 

   
RD 56/1995 
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CODI FN200 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
130/31 

 
 

FONAMENTACIÓ 
 
RISCOS 

 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
1.Risc de 
caiguda a 
mateix nivell 

1.1-El terreny on es treballa està en bones 
condicions i sense irregularitats ni zones 
humides o mullades. En cas que hi hagi 
es disposa dels drenatges adequats. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 1.2-Existeix una bona senyalització i 
il·luminació de les zones de perill: 
- Tenim abalissament de les zones de 
perill. 

   RD 485/1997 
RD486/1997 

Guies 
Tècniques  

INSHT 
 

1.3-S’observa ordre i neteja  del terreny 
per on es circula. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 1.4-Es dipositen les deixalles industrials 
en els contenidors adequats: 
- Estan col·locats pròxims i accessibles als 
llocs de treball. 
- Estan clarament identificats els 
contenidors de residus especials. 
- Les papereres o bidons per dipositar les 
deixalles estan col·locades 
estratègicament. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
1.5-Els bassals de carburant i grassa són 
suprimits o recoberts amb sorra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 

1.6-Les petites diferencies de nivell es 
salven amb rampes suaus lliures 
d’obstacles. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
1.7-Quan es transporten càrregues 
manuals no s’obstaculitza amb la càrrega 
la visibilitat del recorregut. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 1.8-Hi ha una implantació d’una 
metodologia d’ordenació dels elements 
útils pel treball. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
1.9-Les operacions de neteja no 
constitueixen una font de risc per si 
mateixes. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
1.10-Les cordes no són arrossegades pel 
terra i no es deixen a la intempèrie  sinó al 
magatzem i ben ordenades. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 1.11-Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE 
- Casc de seguretat 
- Parella de guants 
- Botes d’aigua de PVC 
- Granota de treball 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
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CODI FN200 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
131/31 

 
 

FONAMENTACIÓ 
 
RISCOS 

 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
2.Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 

2.1-Existeixen excavacions de més de 2 
m d’alçada amb una bona senyalització: 
- Estan senyalitzades cada 15 m amb un 
llum vermell. 
- Es senyalitzen els passos i estan ben 
il·luminats. 

   

RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 2.2-Al tenir l’excavació de la rasa més de 
2 m. d’alçada, existeixen baranes de 
protecció: 
- Estaran ben ancorades al terreny. 
- Passamà a 90 cm d’alçada. 
- Llistó intermig. 
- Marxapeu de 20 cm d’alçada. 
- Resistència a l'empenta de 150 Kg/ml. 
- Col·locada a una distància superior a 1,5 
metres de la vora del talús. 

   

NTP 123 
RD 2177/2004 

 
2.3-Existeixen bastides provisionals pel 
pas d'operaris i per a la realització de 
treballs: 
- Són passarel·les de 60 cm. d'ample. 
- Tenen baranes de protecció. 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4- Existeixen treballs a menys de 2 
metres de la rasa per tant, els operaris 
porten cinturó que està ancorat en un punt 
fix. 

   

RD 2177/2004 

 
2.5- Les zones on es treballa 
simultàniament a diferents alçades estan 
ben senyalitzades i són conegudes per 
tots les operaris. 

   

RD 2177/2004 

 
2.6-En cas de tenir una paret a prop del 
tall de l’excavació i haver-hi de circular 
obligatòriament es te un sistema 
d’ancoratge a la paret per col·locar-hi un 
cable  de suport al qual es puguin 
subjectar els cinturons de seguretat. 

   

RD 2177/2004 

 
2.7-S’han previst les zones d’ús d’ascens i 
descens i  estan fora del radi d’acció de la 
maquinària.  

   

RD 2177/2004 
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CODI FN200 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
132/31 

 

 
FONAMENTACIÓ 

 
RISCOS 

 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 2.8-En cas que es compleixi el punt 2.7, 

s’ha escollit el sistema d’ascens més 
adequat en funció del temps i de la  
provisionalitat :  
- En alçades inferiors a 7 m s’utilitzen 
escales de mà. 
- En alçades superiors les escales tenen 
descansos i baranes de protecció, 
preferentment ancorades al terreny. 
 

   

RD 2177/2004 

 
2.9-Per les operacions de formigonat i 
vibrat sobre la fonamentació es 
col·locaran plataformes de treball: 
- Marquesina de protecció. 
- Baranes de protecció. 
- Xarxes horitzontals. 

   

RD 2177/2004 
NTP 123-124 

  
2.10-Quan resulti obligat treballar 
simultàniament en diferents nivells 
s’adoptaran les precaucions necessàries 
per la protecció del treballadors del nivell 
inferior. 
 

   

RD 2177/2004 
NTP 123-124 

 
2.10-S’ha col·locat una protecció en els 
pous amb malles i baranes. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
2.11-En el cas d’haver de circular per 
sobre de les rases es disposa d’un 
passadís de protecció prefabricat 
metàl·lic, amb sistema de seguretat 
integrat, de llargària 2,5 m, d’amplada 
1,10 m, amb paviment de relliga i rampes 
d’accés articulades i baranes metàl·liques 
reglamentàries. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
2.12-Hi ha col·locades proteccions 
horitzontals contra caigudes de forats 
horitzontals en el terreny per pilots i/o 
murs pantalla.  

   

RD 2177/2004 
NTP 123-124 

 

2.13-Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE: 
- Casc de seguretat. 
- Parella de guants. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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3.Risc de cops 
contra 
objectes. 

3.1- S’introdueix la ferralla totalment 
elaborada a l’interior dels pous per no 
realitzar operacions de lligat un cop dintre. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
 3.2-Els treballadors disposen d’espai 

suficient per realitzar els moviments que 
implica la seva activitat laboral, tenint en 
compte tant els materials necessaris com 
l’equip utilitzat. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 3.3-L’acopi de les fustes es fa en fileres 
entrecreuades, deixant separacions 
prudents entre els taulons de una mateixa 
filera. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
3.4- La fusta utilitzada pels encofrats es 
troba en bon estat. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
3.5- Es separa l’acopi de la ferralla de 
l’armat ja muntat. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.6- S’han col·locat separadors entre les 
parrilles d’armat. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.7- Les maniobres d’ubicació de l’armat 
les realitzen tres operaris. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 3.8- L’obertura del cubilot es realitza 
mitjançant la palanca adequada i utilitzant 
guants. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
3.9- Quan es realitza el formigonat amb 
bomba, s’ancoren els tubs de conducció i 
es neteja el tub un cop acabat el bombeig. 

   
 

NTP 93 

 
3.10- La descàrrega dels pilots es realitza 
per operaris experimentats i supervisats 
per l’encarregat. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
3.11-En el cas de formigonat amb bomba, 
s’han comprovat les unions dels tubs. 

   

NTP 93 
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3.12-El conducte de formigonat per 
bombeig disposa d’esmorteïdor del raig a 
la sortida. 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.13- Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE: 
- Casc de seguretat. 
- Parella de guants de cuir. 
- Botes amb protecció a la puntera. 
- Granota de treball. 
- Cinturó porta eines. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
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4.Risc de 
caiguda 
d’objectes a 
diferent nivell 

4.1-Hi ha una bona organització dels 
elements auxiliars a utilitzar.  
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 4.2- En els llocs de treball on podem tenir 
caiguda d’objectes a diferent nivell tenim 
les proteccions necessàries: 
- Delimitades les zones de treball i marcat 
de la ubicació de les coses utilitzant 
senyals normalitzades. 
- Elements de protecció contra la caiguda 
d’objectes des d’alçada: caixons de 
seguretat, marquesines... 
- Es porten els EPIS necessaris i amb 
marcat CE com són: el casc, guants, 
botes... 
 

   

RD 485/1997 
RD 486/1997 
RD 773/1997 

Guies 
Tècniques 

INSHT 

  
4.3- El transport de l’armat de l’estructura 
s’ha de realitzar mitjançant eslingues i 
ganxos amb pestell de seguretat. 
  

   

NTP 155 

 4.4- El desplaçament de les càrregues 
suspeses es realitza per zones sense 
presencia d’operaris. 
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.5- Es transporta la fusta dels encofrats 
agafant-la en dos punts separats. 
 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.6- Els palets no es troben apilats. 
 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
  

4.7- El cubilot no es carrega per sobre de 
la seva capacitat. 
 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.8- El cubilot tanca hermèticament per 
evitar la caiguda de material. 
 

   

NTP 93 

  
4.9- Durant el muntatge de les peces es 
comprova que aquestes estiguin 
assegurades abans de desenganxar-les 
de la grua. 
 

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.10- No hi han cordes que presenten una 
superfície desfilada o tenen alguna zona 
ennegrida o descolorida. 
 

   

NTP 155 

 4.11- Les plataformes d’elevació del 
material disposen de marxapeu de 20 cm i 
es col·locarà la càrrega ben repartida. 
 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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5.Risc de 
trepitjades a 
objectes 
punxants 

5.1-Es netegen diàriament les zones de 
treballs d'objectes punxents i qualsevol 
altre tipus de brutícia  del terra. Les 
puntes i els claus es treuen de les fustes  i 
no es deixen  pel terra. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 5.2-S’utlitza un calçat de seguretat per a 
la construcció adequat per a cada zona de 
treball on s’estigui: 
- Sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada envoltant el 
turmell, puntera metàl·lica, sola antilliscant 
i falca amortidora d’impactes al taló. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
5.3-Es protegeixen amb fusta o taps les 
armadures de les esperes. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 5.4-Es disposa de passarel·les de 
circulació d’un ample mín. de 60 cm. 
sobre el forjat encara no acabat. 

   

NTP 669-670 
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6. Risc de 
desplom de 
talussos 

6.1-S'ha realitzat un estudi del terreny i 
s'han extret testimonis. 

   
NTP 278 

 
6.2-S'ha utilitzat el talús oportú per a 
aquest terreny seguint l’informe geotècnic. 

   
NTP 278 

 6.3-Abans de començar l’excavació s’han 
sanejat les zones pròximes i s’han retirat 
els objectes que es poguessin despendre 
a l’hora d’excavar. 

   

NTP 278 

 6.4-En temps de pluja o de nivell freàtic 
alt, es vigila el comportament dels 
talussos.  

   
NTP 278 

 
6.5-Es revisen diàriament les entibacions 
abans de començar els treballs. 

   
NTP 278 

 6.6-Existeix senyalització de la delimitació 
de les distàncies mínimes d'apropament 
de maquinària i personal. 

   
NTP 278 

 6.7-Tenim les zones d'acopi separades de 
la vora 2 metres. 

   
NTP 278 

 6.8-Si en qualsevol cas es precís el pas 
d'operaris per la vora del talús, existeixen 
proteccions: 
- La barana estarà ancorada a l’exterior 
del buidat. 
- Existeixen taulells de fusta o superfícies 
equivalents de repartiment. 

   

NTP 278 

 6.9-Si existeixen zones prohibides de pas 
i de desplom de talussos estan ben 
senyalitzades i balitzades. 
- Està ben il·luminada a la nit. 

   

NTP 278 

 6.10-Les rases excavades en una 
profunditat superior a 1,5 m estan 
entibades. 

   
NTP 278 

 6.11-Les seccions i les separacions de les 
fustes utilitzades per les entibacions 
compleixen com a mínim allò que s’indica 
en la NTE A+C. 

   

NTP 278 

 6.12-Existeixen mesures de protecció per 
la  possibilitat de despreniment de terres 
en talussos: 
- Malla  metàl·lica galvanitzada de triple 
torsió ancorada amb barres d’acer 
corrugat  i subjectada amb cables d’acer 
galvanitzat. 
- Pantalla de protecció contra 
despreniments de la capa superficial  del  
mantell vegetal d’alçada 2 m. 
- Barrera de seguretat contra 
despreniments en coronacions de rases i 
excavacions  amb terres deixades a la 
vora. 

   

NTP 278 



 138 

CODI FN200 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
9/31 

 

 
FONAMENTACIÓ 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 6.13-S'han adoptat mesures de protecció 

pel perill de vibracions com : 
- Entibació de l’excavació si la vibració es 
inevitable.  

   

NTP 278 

 6.14- S'han adoptat mesures de protecció 
a causa d’estructures pesades pròximes 
com: 
- Entibació de l’excavació. 

   

NTP 278 

 6.15- Quan es treballi a l’interior de la rasa 
hi ha un equip exterior de guàrdia per 
donar l’alarma. 

   
NTP 278 

 6.16- A les rases de més de 1.30 m de 
profunditat hi ha una escala, si pot ser 
metàl·lica, que sobrepassa 1 m de la vora 
del talús. 

   

NTP 278 

 
6.17- S’han col·locat escales cada 30 
metres de la rasa. 

   
NTP 278 

 
6.18- No s’utilitzen els codals com a mitjà 
d’accés a la rasa. 

   
NTP 278 
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7.Risc 
d’intoxicació 

7.1-Si s’utilitzen màquines accionades per 
motor d’explosió al interior de les rases, 
existeixen les instal·lacions necessàries 
per l’extracció de fums. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 7.2-Es comprova la inexistència de gasos 
nocius abans de començar la jornada 
laboral. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
7.3-Existeixen en obra detectors de gasos 
tòxics i combustibles. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

7.4-Si es treballa en rases amb una 
profunditat superior a 1 metre i existeixen 
conduccions de gas properes es disposa 
d’aparells detectors de gasos 
combustibles portàtils, de funcionament  
continu i equipats amb una pre-alarma 
acústica. 

   

RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
7.5-La zona de soldadura te una ventilació 
directa i constant. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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8.Sobreesforç 8.1-Quan la manipulació manual no es pot 

evitar es redueixen els riscs amb la 
utilització d’ajudes mecàniques, el 
redisseny de la càrrega, actuant sobre la 
organització del treball o millorant l’entorn 
del treball. 

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.2-L’empresari garanteix que els 
treballadors rebin la informació de: 
- La forma correcta per manipular les 
càrregues.             
-  Riscs que poden patir de no fer-ho 
d’aquesta manera.   
-  Donar les indicacions generals i precisar 
el pes de les càrregues.                                                            

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.3-Es realitzen programes d’entrenament 
per als operaris: 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques.                          
- Establir processos de treball.                                             
- Adequar la càrrega a la persona. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.4-Es tenen en compte les pauses o 
períodes de recuperació amb un descans 
suficient i flexible i la rotació de feines o 
canvis d’activitats. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.5-La forma i el volum de la càrrega 
permeten agafar-la amb facilitat. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.6-El pes i el tamany de la càrrega es 

adequat a les característiques individuals. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.7-S’han col·locat els materials el més a 

prop possible del lloc on s’han d’utilitzar. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.8-S’enmagatzema els materials a una 

alçada que eviti que sigui necessari 
acotar-se o inclinar-se per recollir-los. Els 
materials estan paletitzats. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 8.9-Per a manipulació de materials 
voluminosos existeix un procediment de 
treball específic. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.10-Les EPIS no interfereixen en la 

capacitat de realitzar moviments ni 
disminueixen la destresa dels operaris. 

   RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 8.11-Les EPIS que porten els operaris són 

els adequats i amb marcat CE: 
- Calçat estable amb la sola antilliscant.                           
- Faixa de protecció dorsolumbar. 

   
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
8.12-Existeixen locals de descans , on les 
àrees de fumadors i no fumadors queden 
ben delimitades: 
- Aquests locals tenen una temperatura 
adequada. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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9.Risc referent 
al la pols 

9.1 Existeixen proteccions per a un alt 
nivell de pols: 
- Delimitar les zones per on els vehicles 
pesats produeixen més pols.                                                          
- Senyalitzar les zones on es produeix 
més pols.             
-  Informar al personal les proteccions que 
han d’adoptar. 

   

RD 349/2003 

 
9.2- Es rega freqüentment    NTP 258 

 
9.3 - Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE: 
- Mascareta de protecció respiratòria.                              
- Mascareta de protecció filtrant contra 
partícules.            
- Filtre contra partícules identificats amb 
bandes de diferents colors segons 
necessitats.                                  
-  Ulleres antipols. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
9.4-Existeix la cobertura de les zones 
d’escombreries. 

   
NTP 258 

 9.5 -La distància entre l’embocadura 
inferior i la zona de recollida es inferior a 1 
metre. 

   

NTP 95 
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10.Risc 
referent als 
sorolls. 

10.1 S’ha avaluat el nivell de soroll que es 
produeix a l’entorn durant el temps de  
treball. 

   
RD 286/2006 
Llei 37/2003 

 
10.2- Si el soroll supera els 80 dB s’ha 
informat i format al treballador. 

   
RD 286/2006 

 10.3- Si el soroll supera els 80 dB se li ha 
realitzat un reconeixement inicial i controls 
periòdics als treballadors. 

   

RD 286/2006 

 10.4- Si el soroll supera els 85 dB, a més 
de les mesures del punt 10.2 i 10.3 es fan 
controls periòdics cada 3 anys. 

   

RD 286/2006 

 
10.5- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 10.2,10.3 i 10.4, 
s’implanten mesures tècniques per minvar 
la propagació del soroll i  es fan controls 
auditius anuals  

   

RD 286/2006 

 10.6- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 10.2,10.3 i 10.4  
es restringeix l’accés als llocs de treballs 
afectats. 

   

RD 286/2006 

 10.7-En el cas de no poder disminuir per 
sota  dels límits admissibles, s’intenta 
reduir el temps d’exposició mitjançant: 
rotació de llocs, reorganització del treball, 
concessió de pauses als treballadors 
exposats...  

   

RD 286/2006 

 10.8-Es distribueixen les màquines o les 
instal·lacions generadores del soroll, de 
forma que es vegin afectats el mínim 
número de treballadors possibles. 

   

RD 286/2006 

 
10.9-S'ha senyalitzat la zona on es 
produeix aquest nivell de soroll i està ben 
il·luminada per la nit. 

   

RD 286/2006 

 10.10-Els treballadors han estat informats 
dels nivells sonors als que estan 
sotmesos i se’ls hi ha donat una formació 
específica depenent del seu lloc de treball. 
- Si es compleix aquest punt, existeixen 
documents que ho certifiquin. 

   

RD 286/2006 

 10.11-Es porten les proteccions auditives 
adequades segons  cada lloc de treball i 
amb marcat CE: 
- Protectors auditius tipus tap. 
- Protector auditius d’auricular, acoblat al 
cap amb arnés i orelleres antisoroll. 
- Protector auditiu tipus orellera acoblat al 
casc industrial de seguretat. 

   

RD 286/2006 
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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11.Risc 
elèctric 

11.1- Es coneix perfectament l’aplicació 
del reglament electrotècnic de baixa 
tensió i de la ITC de la 1 a la 44. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 
11.2- S’ha designat algun responsable o 
tècnic qualificat o especialistes autoritzats  
pel control d’aquest reglament. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 11.3- S’ha realitzat prèviament un projecte 
de Seguretat on s’exigeix un anàlisis previ 
de la situació on constarà: 
- Valoració de la possibilitat de contacte. 
- Determinació de les mesures 
correctores. 
- Dissenyar les mesures correctores. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 11.4- Tot el procés abans descrit està 
supervisat pel Cap de Treball. 

- Ell dirigeix les operacions que es realitzin 
amb elements d'alçada de forma 
permanent. 

- Fa mantenir les distàncies necessàries 
per no envair la zona de prohibició de la 
línia que prèviament s'haurà delimitat i 
senyalitzat. 

- Estarà al corrent de les mesures de 
seguretat adoptades. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 

 11.5- Hi ha una correcta senyalització i 
delimitació de les zones amb perill de risc 
elèctric: 
- Cintes i banderoles de color vermell. 
- Senyals de perill o indicadors d'alçada 
màxima. 
- Enllumenat de senyalització  per a 
treballs nocturns. 
- Senyalitzar els encreuaments pròxims 
dels  accessos amb línies elèctriques 
aèries en els casos en que es transiti 
regularment per ells (moviments de terres, 
àrids, deixalles…) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 

11.6- Les eines portàtils porten doble 
aïllament i marcat CE. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

11.7- Les connexions interiors amb bases 
i clavilles són normalitzades i les seves 
parts en tensió són inaccessibles quan la 
clavilla està totalment introduïda. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 11.8- Les distàncies de seguretat que 

deixa la maquinària d’obra són de més de 
3m per a línies elèctriques inferiors a  
66Kv i de 5 m per les línies elèctriques 
superiors a 66 kV. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.9- Les xarxes  de cablejat per a la 
distribució de l’energia elèctrica porten els 
aïllaments, tirants i tornapuntes complint 
amb l’exposat en la ITC. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.10- Les conduccions  de cablejat tenen 
unes distàncies respecte al terra i les 
edificacions de: 
- Al terra > 4 m. 
- A la teulada (1,80 m en conductors no 
connectats al terra o 1,50 si estan 
connectats al terra). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.11-El recorregut del cablejat i 
mànegues estan cobertes de fusta quan 
passen pel terra. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.12- Per evitar els riscs dels contactes 
indirectes i contra sobreintensitats, es 
disposa de posada a neutre de les 
masses i, existeixen documents 
acreditatius sobre l’esquema utilitzat com 
a comprovació d’adaptació, d’acord amb 
el Reglament de Baixa Tensió. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.13- Les xarxes soterrades de 
subministrament d’energia elèctrica estan 
soterrades a una profunditat de 60cms i 
disposen de proteccions com sorra, cinta 
d’avís i protecció per a cops (formigó, 
maons…) 

   
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
 

 11.14- Davant la possibilitat de contacte 
amb línies elèctriques soterrades, es 
procedeix a treballar en les zones 
afectades de manera que: 
- Es descobreix la conducció sense 
deteriorar-la i amb màxima precaució. 
- Protegir la conducció per evitar 
deterioraments. 
- No desplaçar cablejat fora de la seva 
posició, ni tocar-los o passar sobre ells al 
verificar l'excavació. 
- En cas de deteriorament, impedir-ne 
l'accés al personal a la zona. 
- Informar-ne al propietari. 
- Suspendre el treball de l'excavació en 
cas de perill. 
- Utilitzar detectors de camp capaços 
d'indicar-ne el seu traçat. 
- Utilitzar senyalització indicativa del risc, 
indicant proximitat a la línia en tensió i la 
seva àrea de seguretat. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 11.15-En tenir la possibilitat de contactes 

amb altes tensions, s’ha tallat la corrent 
per evitar contacte amb les línies 
elèctriques i a més: 
- S’ha planificat l’horari. 
- S’ha verificat per escrit per part d'un 
tècnic. 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 

11.16-En tenir la possibilitat de contactes 
amb altes tensions, s’han instal·lat 
dispositius de seguretat i a més: 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.17- En tenir el la possibilitat de 
contactes amb altes tensions, s’han aïllat 
els conductors de la línia per personal 
especialitzat i sota vigilància Cap de 
treball de manera que: 
- En Baixa Tensió: 
  Vaines i "Caperuzas" aïllants. 
  Substituint per conductors aïllats de          
1000V de tensió nominal. 
   Utilitzar casc de seguretat i Guants  
d'aïllament.  
- En Alta Tensió: 
       Substituir Conductors nuus per 
conductors aïllats en tram afectat. 
       Tenir autorització de la companyia (ho 
realitzaran ells) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 11.18- Si es compleix el punt 11.17, es 
col·loquen obstacles que compleixen: 
- Calculat per resistir el vent i a l'impacte. 
- S’ha descarregat la línia per a la seva 
col·locació amb aprovació per la 
companyia. 
- Són elements com malles verticals, 
bastides de protecció o elements 
construïts de fusta. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
11.19- Si es compleix el punt 11.17, s’han 
col·locat obstacles en l'àrea de treball com 
són: 
- Obstacles en terreny per limitar mobilitat 
de maquinària (Valles, terraplens..) 
- Ben dimensionat i que no puguin ser 
sobrepassats sense donar-se compte. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
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11.20-Els treballs de manteniment els 
realitzen personal format I amb 
experiència. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

11.21-Les làmpades portàtils són de doble 
aïllament i  protecció contra l’aigua o 
s’utilitza un transformador de seguretat o 
es separen els circuits. 

   RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

11.22-S’ha format i informat als operaris. 
   

Art. 19.LPRL 

  
11.23- Si es compleix el punt 11.22, 
aquesta formació i informació serà: 
- Del perill existent per la presència de la 
línia elèctrica. 
- La manera a procedir en cas d'accident. 
- Extremar-ho en persones que facin 
servir els elements a alçada o les 
càrregues que transporten, i també 
coneixeran les zones de prohibició de la 
línia. 
 

   

RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147 

CODI FN200 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
18/31 

 

 
FONAMENTACIÓ 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
12.Risc 
d’incendi i 
explosions 

12.1-Es coneix la quantitat de materials i 
productes inflamables presents 
actualment en l’obra. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.2.Els productes i materials inflamables 
venen amb les seves corresponents 
etiquetes. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.3-L’enmagatzematge de materials i 
productes inflamables es realitza en 
armaris o locals protegits. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.4-Estan identificats els possibles focus 
d’ignició. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.5-Les operacions de transvasament i 
manipulació de líquids inflamables es 
realitzen en condicions de seguretat. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.6-Està prohibit fumar en zones es 
puguin emmagatzemar productes 
combustibles. 

   RD 486/1997 
RD 2177/1996 

on s’aprova 
NBE-CPI 96 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

12.7-Existeixen extintors  suficients i 
distribuïts correctament. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 
12.8-Hi ha treballadors formats en l’ús 
dels mitjans de la lluita contra incendis. 

   Art. 19 LPRL 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 
13.Risc de 
dermatosis. 

13.1- Els operaris eviten tenir contacte 
directe amb el formigó mitjançant la 
utilització de guants adequats. 

   

NTP 166 
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14.Risc de la 
grua. 

14.1-Si ha estat adquirida amb 
posterioritat al 1 de Gener de 1997 té el 
corresponent marcat CE. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.2- Existeix un projecte d’instal·lació 
visat pel Col·legi professional competent. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.3- Existeix el certificat d’adequació de 
la grua i es té un contracte de 
manteniment. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 14.4-El muntatge es realitzat per una 
empresa especialitzada, que ha lliurat un 
informe per escrit. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 14.5- Pels treballs de muntatge i 
desmuntatge, els operaris portaran 
cinturons de seguretat subjectats a 
l’estructura i un calçat de seguretat 
adequat. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.6- En la torre existeix una escala fixa, 
amb anells salvavides en tota la seva 
longitud.  

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 14.7- La grua té passarel·les o 
plataformes de circulació per l’accés a la 
“corona” o  a la ploma, que estaran 
limitades lateralment per baranes de 1,10 
m d’alçada, amb passamans, dues barres 
intermitges i rodapeus. 

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.8- La grua disposa d’un cable per 
ancorar els cinturons de seguretat al llarg 
de tota la ploma. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.9- La roba que utilitzen els operaris 
pels treballs de manteniment és ajustada 
al cos i les extremitats. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 

14.10- La grua es portada per personal 
expert i coneix el quadre de senyals. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
 

14.11- La fonamentació de la grua – torre 
és de formigó armat i sobresurt 80 cm per 
cada costat. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 
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14.12-La grua té la seva placa de 
característiques amb el diagrama de 
càrregues ben visible. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.13- La grua disposa d’un llibre de 
manteniment i control amb els 
corresponents fulls numerats. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

  
14.14- S’ha col·locat un presa a terra 
d’acord amb les seves característiques i 
un interruptor diferencial de sensibilitat 
300 miliampers com a mínim. 
  

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.15- No s’accionen manualment els 
contactes de l’armari elèctric. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.16- El gruista comprova que els 
dispositius de seguretat  funcionen 
correctament. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 14.17- Es verifica setmanalment el 
funcionament correcte del limitador de par 
màxim i l’estat del cablejat, fent constar 
totes les dades en el llibre de 
manteniment. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 14.18- Cada tres mesos es realitza una 
revisió de: els cables, frens, politges, 
controls elèctrics, mecanismes de gir i 
d’hissada... 
Tot quedarà anotat en el llibre de 
manteniment. 

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.19- L’alçada de la grua per sobre de 
les edificacions serà de 6 metres com a 
mínim. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 14.20- En cas de tenir diverses grues, es 
tindrà en compte que: 
- Entre el braç d’una grua i la torre de 
l’altra hi haurà una distància horitzontal 
mínima de 2 metres. 
- S’ha escurçat el radi de gir d’ una de les 
grues. 
- S’ han establert freqüències de treball, 
fixant prioritats. 
- Hi ha un coordinador de maniobres. 
- S’ha escurçat la distància màxima a la 
que pot arribar el carro de la grua més 
alta. 

   

NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 
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14.21- La grua no arrossega ni arranca 
objectes. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.22- Quan el vent supera els 80 km/h es 
paralitzen les operacions. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.23- Cap operari realitzarà treballs ni 
circularà sota les càrregues suspeses.  

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.24- El ganxo de la grua no es deixa 
caure al terreny. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.25- El ganxo disposa de limitador 
d’ascens, per evitar el descarrilament del 
carro, i està dotat de pestell de seguretat. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.26- En l’elevació dels palets es disposa 
de dues eslingues simètriques per sota de 
la plataforma de fusta. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 14.27- Les maniobres d’elevació de la 
càrrega són lentes i realitzades per un 
operari competent mitjançant un botonera. 
Si s’escau pot estar auxiliat per un 
senyalista. 

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.28- La grua disposa d’un mecanisme 
de seguretat contra sobrecàrregues. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.29- Es substitueixen les cables que 
tinguin més d’un 10% dels fils trencats. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.30- No es transporten persones 
mitjançant el ganxo de la grua. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
14.31- Les distàncies mínimes entre les 
parts sortints de la grua i els obstacles 
més pròxims és superior a 70 cm. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 
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15.Risc 
referent al pas 
de maquinària 
d'obra. 

15.1-Es te l'accés peatonal diferent a 
l'accés de vehicles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 12.2-Estan acotats els radis d'acció i 
circulació de la maquinària per a cada 
treball: 
- Tenim un plànol d'implantació de l'obra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 15.3- S’han eliminat les interferències amb 
altres feines  que es facin en el mateix 
nivell o en cotes superiors o inferiors 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 15.4- Existeix senyalització adequada de 
la circulació de la maquinària d’obra, 
especialment en zones de perillositat, com 
són els encreuaments. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 15.5-Es col·loca un operari auxiliar en cas 
que la maquinària realitzi moviments 
sense visibilitat. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 15.6La maquinària te senyals lluminoses i 
senyals acústiques en cas de moviments 
no previsibles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.7-Es redueix la velocitat en les zones 

de perill: 
- S'han col·locat senyals de velocitat. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
15.8-S'extrema la precaució  en els 
moviments de la maquinària. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 15.9-Tenim pistes de circulació que estan 
en bon estat: 
- Estan lliures d'obstacles. 
- No estan enfangades. 
- Es reguen freqüentment les pistes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 15.10-Existeixen proteccions per les 
rampes de circulació de maquinària: 
- Tenen un 12% de pendent màxim en 
trams rectes. 
- Tenen un 8% de pendent màxim en 
trams en corba. 
- Tenim 6 m de tram horitzontal abans de 
sortir a la via pública. 
- Tenim una amplada mínima de 4,5 m en 
les vies de circulació. 
- Les rampes que només utilitzen les 
pales carregadores tenen una pendent del 
20% o del 30% segons si el terreny es sec 
o humit. 
- Les rampes estan ben compactades i 
s’han col·locat banderoles de 
senyalització entre 0,5 m i 1m a la vora 
del talús. 

   

NTP 434-435 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 15.11- Durant la càrrega del camió, els 

conductors s’allunyen fins que acaba 
l’operació. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 
15.12- Durant la descàrrega, els camions 
utilitzen falques o topalls a les rodes 
posteriors. Si està en pendent s’ha fet un 
resalt amb terra de la mateixa excavació 
que serveix com indicador d’acostament 
màxim a la zona d’abocament. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 15.13- Es circula marxa enrere per les 
pendents i marxa endavant per les 
rampes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 
15.14-S’han col·locat topalls de seguretat 
de 30x30 col·locats a una distancia de 2m 
de la coronació del talús per evitar la 
caiguda accidental de la maquinària. 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 15.15-El personal que circula per  l ‘obra 
porta la vestimenta adequada: 
- Granota de treball, de poliester i cotó 
amb butxaques interiors.                                                                            
- Armilla, per a senyalista, amb tires 
reflectores a la cintura, al pit i a l’esquena.  
- Vestit impermeable per a treballs en 
l’edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons de PVC soldat de 0,3 mm de 
gruix. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 15.16-S’ha col·locat un perfil longitudinal 
flexible d’acer galvanitzat de secció doble 
ona  com a barrera de seguretat, col·locat 
sobre suport. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 
15.17-Senyalització de perill especial per 
al camió formigonera. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 
15.18- En pendent la pala carregadora, es 
desplaça amb cullera a ras de terra. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 
15.19- No es treballa amb la 
retroexcavadora en pendent, s’ha anivellat 
la zona i s’ha falcat la màquina. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 15.20- La maquinària de moviment de 
terres  no s’utilitza com a transport de 
càrregues. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 
 



 153 

CODI FN200 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
24/31 

 

 
FONAMENTACIÓ 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 15.21-Lona de polietilè amb malla de 

reforç per recobriment de càrrega de caixa 
del camió. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.22-Quan es treballa amb la 

retroexcavadora sempre es fa amb 
estabilitzadors. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.23-Els materials transportats no es 

bolquen directament en els buidats i es 
dipositen al costat i després amb una pala 
mecànica o bé manualment es tiren dintre. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 15.24-Es coneixen les possibilitats, límits 
de les maquines, el seu espai necessari i 
les zones d’alçada limitada o estretes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.25-Es comprova diàriament que tots 

els dispositius de seguretat estan en el 
seu lloc. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.26- El personal especialista en 

maquinària compleix  amb la normativa: 
- És experimentat i amb bona preparació. 
- Ràpids de reflexos i bona capacitat 
visual. 
- Tingui bon domini de la maquinària 
d’obra. 
- Coneix la normativa de seguretat 
específica. 
- Revisa diàriament dels comandaments. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 15.27-Els operaris que utilitzen la 
maquinària porten els EPIS necessaris i 
amb marcat CE: 
- Cinturó antivibració. 
- Faixa de protecció dorsolumbar 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Taps auditius. 

 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 15.28- No es transporten persones ni en 
la màquina ni en les caixes dels camions. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.29- No hi ha excés de càrrega, tant en 

pes com en volum. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.30-En el moment de la descàrrega el 

camió es col·loca paral·lel a la màquina. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.31-Estan tapats els forats abans de 

circular i si això no es possible estan 
balissats. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 15.32-La cabina de la maquinària està 

equipada amb una estructura 
indeformable que protegeix al conductor 
davant de volcs i de la caiguda d’objectes. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 15.33-La documentació de la maquinària 
pesant es correcte i ha passat  
satisfactòriament la revisió periòdica (ITV). 

   RD 2822/1998 
Guia Tècnica 

INSHT 
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16.Risc 
referent a les 
eines 
manuals. 

16.1-Les eines que s’utilitzen  estan 
concebudes i són especifiques pel treball 
que es realitza. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
16.2-Les eines que s’utilitzen són de 
disseny ergonòmic i de bona qualitat. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

16.3-Les eines es conserven en bon estat 
de neteja i conservació. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 16.4-Es suficient la quantitat d’eines 

disponibles, en funció del procés productiu 
i del número de persones. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

16.5-Existeixen llocs i medis idonis per la 
ubicació ordenada de les eines. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 16.6-Les eines tallants o punxents es 

protegeixen amb els protectors adequats 
quan no s’utilitzen. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

16.7-S’observen hàbits de treballs 
correctes. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

16.8-Els treballadors han estats formats 
en la utilització de les eines. 

   
Art.19 LPRL 

 16.9-S’utilitzen EPIS amb marcat CE quan 
hi ha perill de projeccions o talls: 
- Ulleres de seguretat antiimpacte.                                    
- Pantalla facial de protecció front als 
riscos mecànics. 

   
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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17. Risc en les 
escales de mà. 17.1-Ofereixen condicions de solidesa i 

estabilitat. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
17.2-Les escales es recolzen sobre 
superfícies planes i sòlides i sobrepassen 
1 metre els seus punts de recolzament. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 17.3-Les escales no superen alçades 
superiors a 5 metres, i si la superen estan 
reforçades i no superaran els 7 metres 
d’alçada. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

17.4-L’ascens i descens per l’escala 
sempre es realitza en front les mateixes. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
17.5-Les escales que son transportades 
per una persona sola no sobrepassen els 
25 Kg. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

17.6-Les escales estan previstes de 
mecanismes antilliscants en la seva base.  

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 17.7-Les escales dobles o de tisora estan 
previstes de cadenes o cables que 
impedeixen la seva obertura al ser 
utilitzades. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

17.8-Si l’escala es de fusta els esglaons 
estan encaixats i no clavats. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

17.9-L’escala només està pintada amb 
vernís transparent. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

17.10-No hi ha escales manuals 
empalmades. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

17.11-Les escales no són utilitzades per 
transportar material de l’obra. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 



 156 

CODI FN200 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
27/31 

 

 
FONAMENTACIÓ 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 

17.12-Si es necessari s’immobilitza la part 
superior de l’escala mitjançant una corda 
o ganxos de fixació. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
 17.13-En el cas de que s’hagi de treballar 

a sobre d’una escala si els peus estan a 
més de 2 m d’alçada s’utilitza cinturó de 
seguretat i s’ha acoblat un descansa peus 
a l’escala. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

17.14-Les escales són inspeccionades 
com a mínim cada 6 mesos. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 
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18.Risc 
referent a 
petita 
maquinaria 
auxiliar. 

18.1- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils elèctriques són les 
adequades i compleix: 
- Els cables elèctrics d’alimentació tenen 
l’aïllament en un estat de conservació 
correcte. 
- Si es fan servir prolongacions  seran 
amb connectors adequats.  
- Les eines portàtils disposen dels 
sistemes de seguretat següents: doble 
aïllament, presa de terra de les masses o 
utilització amb transformador de seguretat 
o separació de circuits. 
- Es fan servir els elements de protecció 
personal adients: ulleres, pantalles de 
seguretat i guants de cuir.  
- Es porta roba ajustada i no es porten 
anells ni res que comporti risc d’una 
enganxada o atrapada. 
- Es fan servir les eines amb molt de 
compte, sobretot eles d’abrasió. 

   

RD 614/2001 
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
Guia Tècnica 

INSHT 

 18.2- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils pneumàtiques són les 
adequades i compleix: 
- S’han revisat les mànegues 
d’alimentació d’aire. 
- Es canvien les que estiguin fissurades o 
esquerdades. 
- Es col·loquen vàlvules de seguretat. 
- Es fan servir protector de les orelles 
quan el nivell sonor superi els 80 dB. 
- Es fa servir cinturó antivibratori quan es 
treballa amb martells picadors. 
- Es fa servir calçat de seguretat amb 
puntera metàl·lica. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 18.3- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils de combustió són les 
adequades i compleix: 
- Es controla que el cremador estigui en 
bon estat i fixat correctament al dipòsit de 
combustible. 
- Es controla que la mànega de connexió 
estigui en bon estat. 
- Es regula adequadament la pressió en el 
cremador perquè la flama no sigui massa 
llarga. 
- No treballar a prop de matèries 
combustibles.  
- Disposar de bona ventilació en locals 
tancats. 
- Es fa servir ulleres o pantalles de 
protecció i guants. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 18.4- Les condicions d’utilització de la 

serra circular són les adequades i 
compleix: 
- Suport segur i horitzontal. 
- Eix perfectament equilibrat. 
- Te la ganiveta divisòria alineada 
perfectament amb el disc i el seu gruix es  
com a mínim igual a la semisuma del gruix 
del disc. 
- Els discs no tenen dents trencades 
- El disc està totalment tapat per la part de 
sota amb cobertes rígides, només te un 
forat per on surten les serradures. 
- Te una bona connexió de pressa a terra. 
- Totes les connexions, borns i conductors 
elèctrics que arriben al motor estan 
totalment protegits. 
- Es treballa sempre amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
- Al tallar material ceràmic es fan servir 
mascaretes antipols i si es possible 
s’humitejarà l’operació de tallar. 
- Es fan servir empenyedors adients quan 
la mida a tallar no garanteix la seguretat 
de les mans del treballador. 

   

NTP 96 
RD 2177/2004 
Guia Tècnica 

INSHT 

 18.5- Les condicions d’utilització de la 
formigonera són les adequades i 
compleix: 
- El cable elèctric d’alimentació té un 
aïllament adequat per a la intempèrie. 
- Les connexions als borns del motor 
estan protegides contra contactes 
elèctrics directes. 
- No es premsa el cable d’alimentació amb 
la carcassa que protegeix els elements de 
transmissió. 
- El cable d’alimentació porta incorporat el 
conductor de presa de terra connectat a la 
carcassa i a la presa de terra general del 
quadre de distribució corresponent. 
- L’interruptor d’engegada no es torba a 
l’interior del compartiment del motor i té 
protecció contra els cops i l’aigua. 
- Al netejar les paletes de barreja s’ha de 
desconnectar la màquina de la font 
d’alimentació. 
- La formigonera està col·locada en un lloc 
adequat de l’obra sense que interfereixi 
amb altres treballs o amb els operaris. 
- El material de protecció personal que cal 
fer servir serà el següent: casc, guants de 
goma i ulleres contra esquitxades. 
- Es faran servir botes d’aigua i 
mascaretes contra la pols en funció de les 
característiques de cada lloc de treball. 
 

   

NTP 121 
RD 2177/2004 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 18.6- Les condicions d’utilització del 

vibrador són les adequades i compleix: 
- Tant el cable d’alimentació com la 
connexió al transformador han d’estar en 
perfectes condicions d’aïllament. 
- Els treballadors no arrosseguen el cable 
d’alimentació però, en cas d’ésser 
necessari, es realitzarà entre dos 
treballadors. 
- El calçat i els guants que es porten són 
de goma. 
En particular les botes portaran puntera i 
plantilla de seguretat i seran de canya alta. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
18.7-Tota la maquinària auxiliar te el 
marcat CE 

   
RD 56/1995 
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19. Risc en la 
bomba de 
formigonat. 

19.1-Per evitar el desplaçament de la 
màquina s’ancoraran les canonades a 
punts previstos pel fabricant.  

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 19.2- Els ancoratges són revisats al 
principi de cada aplicació, evitant corbes 
molt tancades i procurant que siguin 
amples per evitar aixafaments de la 
conducció. 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
19.3- La canonada està ben senyalitzada i 
no es realitzen treballs en les proximitats 
quan la bomba està en funcionament. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
19.4- Les maniobres de muntatge i 
desmuntatge de la canonada les realitzen 
operaris especialitzats. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
19.5- La màniga es manipulada sempre 
per dos operaris col·locats a una distància 
prudencial de la boca.  

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 19.6- Es té cura en la neteja de                 
l’abeurada de formigó dipositada en la 
canonada. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 19.7- Els moviments del camió 
formigonera durant els treballs de 
transvasament són dirigits per un 
senyalista.  

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
19.8- L’equip de bombeig de formigó 
disposa d’un retenidor de la pilota de 
neteja . 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
19.9- Al col·locar la canaleta, els operaris 
es troben allunyats de la trajectòria de gir. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
19.10- Un operari vigila la ruta del vehicle 
per comprovar que està lliure d’obstacles. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 
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1.Risc de 
caiguda a 
mateix nivell 

1.1-El terreny on es treballa està en bones 
condicions i sense irregularitats ni zones 
humides o mullades. En cas que hi hagi 
es disposa dels drenatges adequats. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 1.2-Existeix una bona senyalització i 
il·luminació de les zones de perill: 
- Tenim abalissament de les zones de 
perill. 

   RD 485/1997 
RD486/1997 

Guies 
Tècniques  

INSHT 
 1.3-S’han obert obertures de pas per 

facilitar itineraris que tenen un ample 
mínim de 70 cm i una alçada de 2 m. I en 
cas necessari s’han col·locat dintells. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 1.4-S’observa ordre i neteja  del terreny 
per on es circula. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 

1.5-Es dipositen les deixalles industrials 
en els contenidors adequats: 
- Estan col·locats pròxims i accessibles als 
llocs de treball. 
- Estan clarament identificats els 
contenidors de residus especials. 
- Les papereres o bidons per dipositar les 
deixalles estan col·locats estratègicament. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
1.6-Els bassals de carburant i grassa són 
suprimits o recoberts amb sorra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.7-Les petites diferencies de nivell es 

salven amb rampes suaus lliures 
d’obstacles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.8-Quan es transporten càrregues 

manuals no s’obstaculitza amb la càrrega 
la visibilitat del recorregut. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.9-Hi ha una implantació d’una 

metodologia d’ordenació dels elements 
útils pel treball. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.10-Les operacions de neteja no 

constitueixen una font de risc per si 
mateixes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 1.11-Les cordes no són arrossegades pel 
terra i no es deixen a la intempèrie  sinó al 
magatzem i ben ordenades. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
 1.12-Es porten les EPIS necessàries i 

amb marcat CE 
- Casc de seguretat 
- Parella de guants 
- Botes d’aigua de PVC 
- Granota de treball 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 
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2. Risc de 
caiguda a 
diferent nivell. 

2.0.1-Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE 
- Casc de seguretat 
- Parella de guants 
- Botes d’aigua de PVC 
- Granota de treball 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 

2.0.2- Els operaris que treballen en alçada 
està ben qualificats per realitzar els 
treballs. 

   

Art.19 LPRL 

 
2.1.- Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 
per obertures 
exteriors. 

2.1.1- Les xarxes de forca sobrepassen la 
planta de treball en una distància 
equivalent a la distància entre forjats i, 
estan correctament subjectades per la 
seva part inferior. 

   

NTP 124 

 
2.1.2- Tots els espais sense cobrir entre 
xarxes estan units mitjançant cordes. 

   

NTP 124 

 
2.1.3- Hi ha un correcte ancoratge de les 
xarxes al forjat inferior. 
- Els ancoratges seran d’acer. 
- Es col·locaran a 10 cm de la vora lliure 
del forjat. 
- Es disposarà un cada metre lineal. 

   

NTP 124 

 2.1.4- S’han deixat previstos els punts 
d’ancoratge dels màstils abans de 
formigonar. 

   
NTP 124 

 2.1.5- En el moment del muntatge de les 
xarxes, els operaris estan subjectats amb 
cinturons de seguretat ancorats a un punt 
fix. 

   

NTP 124 

 2.1.6- La xarxa de protecció contra 
caiguda és de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm i de 
80x80mm de pas de malla, nuada amb 
corda perimetral de poliamida. 

   

NTP 124 

 2.1.7- Les xarxes compleixen els següents 
requisits: 
- Estan certificades. 
- Els materials estan en bon estat. 
- L’alçada màxima de caiguda és de 6 m. 
- La distància entre màstils és de 5 m com 
a màxim. 

   

NTP 124 
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 2.1.8- En les plantes ja formigonades, on 

no existeixen xarxes verticals, s’ha 
prohibit l’accés o s’ha protegit tot el seu 
perímetre amb baranes de protecció 
reglamentàries. 

   

NTP 124 

 2.1.9- Si existeixen treballs en galeries es 
realitza un tancament a mode de barana 
provisional o xarxa vertical. 

   
NTP 124 

 
2.2-Caiguda a 
diferent nivell 
per obertures 
en el terra 

2.2.1-Els forats horitzontals estan 
protegits mitjançant algun sistema de 
protecció col·lectiva: 
- Baranes resistents. 
- Entaulats subjectats amb topalls. 
- Xarxes horitzontals subjectades amb 
ganxos embeguts en el forjat. 
- Malla electrosoldada embeguda en el 
forjat amb un  tamany de quadrícula de 
10x10 cm. 

   

NTP 123-124 
RD 2177/2004 

 2.2.2-Les zones on es treballa 
simultàniament a diferents alçades estan 
ben senyalitzades i són conegudes per 
tots els operaris. 

   

RD 2177/2004 

2.3-Caiguda a 
diferent nivell 
en bastides de 
cavallets. 

2.3.1-Les bastides de cavallets que 
superen els 3 metres d’alçada estan 
arriostrades i disposen de les adequades 
condicions de recolzament i estabilitat. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 
2.3.2-No s’utilitzen bastides de cavallets 
de més de 6 m d’alçada. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 2.3.3-En cas d’haver-hi la plataforma a 
una alçada superior a 2 m hi ha col·locada 
una barana de protecció reglamentària.  

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 2.3.4-Si existeixen treballs en la proximitat 
de forats verticals (escales, finestres..), les 
obertures estan protegides 
adequadament. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 2.3.5-Els taulons que conformen les 
plataformes estan subjectats als cavallets 
amb cordes. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 2.3.6-Les plataformes de treball 
constituïdes per taulons compleixen: 
- Fusta sense nusos ni rotures 
- Gruix mínim del tauló 5 cm. 
- Ample mínim de la plataforma de 60 cm 
- No hi ha un excessiu voladís en els 
recolzaments. 

   

NTP 202 
RD 2177/2004 

 2.3.7-Les bastides no estan col·locades 
sobre materials de construcció com 
revoltons, totxos... 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 
2.3.8-La separació entre cavallets no 
supera mai els 3,5 m. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 



 165 

CODI ES300 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
4/32 

 
 

ESTRUCTURA 
 
RISCOS 

 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 2.3.9-No hi ha col·locades bastides de 

cavallets a sobre de bastides penjades. 
   NTP 202 

RD 2177/2004 
 2.3.10-Es realitza un repartiment de les 

càrregues uniforme i adequat en les 
plataformes de treball. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 
2.3.11-Es realitzen revisions periòdiques 
de l’estat físic dels elements (taulons, 
cavallets...). 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 2.3.12-L’accés a la plataforma de treball 
es realitza de manera segura (escales de 
mà, banquetes...). 

   NTP 202 
RD 2177/2004 

 
2.4-Caiguda 
en bastides 
tubulars. 

2.4.1-El muntatge es realitza sota la 
supervisió de la Direcció Facultativa. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 
2.4.2-Disposa de baranes (passamans, 
barra intermitja i marxapeu) per alçades 
de la plataforma majors a 2 m. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4.3-La plataforma de treball té un ample 
major a 60 cm i una resistència adequada 
a la càrrega que ha de suportar. 

   NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4.4-Està garantitzada l’estabilitat de la 
bastida. 

   NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 
2.4.5-Es realitza un repartiment de les 
càrregues uniforme i adequat en les 
plataformes de treball. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4.6-L’accés a la plataforma de treball es 
realitza de manera segura (escales 
interiors integrades en les plataformes de 
treball, o exteriors). 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.4.7-Incorporen protecció contra caiguda 
d’objectes (xarxes, safates...). 

   NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 
2.4.8-Es realitzen revisions periòdiques de 
la seva estabilitat i dels seus elements 
estructurals. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 
2.4.9-S’han instal·lat creuetes, barres 
diagonals i horitzontals per garantir la 
inderformabilitat del conjunt. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 
2.4.10-La separació de la bastida a la 
façana o parament vertical es menor o 
igual a 30 cm. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 
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2.5-Caiguda 
des de 
plataformes 
de formigonat. 

2.5.1- Per a l’encofrat, el formigonat o el 
desencofrat, s’utilitzen plataformes de 
treball amb una superfície estable. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

 
2.5.2- Els costats de la plataforma que 
estiguin oberts tindran les baranes de 
protecció reglamentàries. 

   
NTP 202 

RD 2177/2004 

2.6-Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 
per 
passarel·les 
de circulació. 

2.6.1-Les passarel·les de circulació tenen 
un ample mínim de 60 cm. 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.6.2-En el cas de  risc de caiguda a més 
de 2 metres d’alçada estan protegides 
amb baranes reglamentàries. 

   
NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 2.6.3-Existeixen passarel·les de protecció 
prefabricades, amb sistema de seguretat 
integrat, de llargada 2,5 metres i 
d’amplada 1,10 metres, amb paviment de 
relliga i rampes d’accés articulades i 
baranes de protecció reglamentàries. 

   

NTP 669-670 
RD 2177/2004 

 
2.7- Risc de 
caiguda a 
diferent nivell  
per escales 
principals. 

2.7.1-En les escales es disposa en els 
seus costats oberts de baranes de 
protecció reglamentàries. 

   NTP 404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 2.7.2-En defecte de l’anterior, es col·loca 
una protecció vertical dels laterals dels 
forats de l’escala en tota l’alçada amb 
xarxa-teló normalitzada, ancorada als 
forjats i nuada amb corda perimetral de 
poliamida. 

   NTP 124-404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 
2.7.3- La realització de l’escala es fa al 
mateix temps que el forjat així com els seu 
esglaonat definitiu. 

   NTP 404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 

2.7.4-L’accés als forjats superiors es 
realitza per la rampa de l’escala. 

   NTP 404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 2.7.5- Si s’han de col·locar graons 
provisionals a les escales, aquests 
compliran: 
- Amplada mínima de 90 cm. 
- Petjada mínima de 24 cm. 

   NTP 404 
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 
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2.8-Risc de 
caiguda a 
diferent nivell 
des d’una 
estructura 
metàl·lica 

2.8.1-S’utilitzen xarxes de recollida 
ancorades a parts inferiors del lloc de 
treball. 

   

NTP 124 
RD 2177/2004 

 
2.8.2-Si l’ anterior no és possible, els 
operaris utilitzen cinturons de seguretat 
ancorats a un punt fix. 

   RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/2004 

 
2.8.3- Els operaris no pugen ni baixen 
sobre les càrregues. 

   

RD 2177/2004 

 
2.8.4-Els elements a muntar porten 
anelles per permetre la subjecció de 
cables, xarxes o equips de protecció 
anticaiguda. 

   

RD 2177/2004 

 
2.8.5-Les operacions de soldadura en 
alçada es realitzen des d’una cistella, amb 
barana perimetral  o amb plataformes 
elevadores. 

   

NTP 634 
RD 2177/2004 

 
2.8.6-L’accés a aquestes cistelles es 
realitza mitjançant escales de mà. 

   
NTP 634 

RD 2177/2004 
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3.Risc de cops 
contra 
objectes 

3.1-Els treballadors disposen d’espai 
suficient per realitzar els moviments que 
implica la seva activitat laboral, tenint en 
compte tant els materials necessaris com 
l’equip utilitzat. 

   

RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
3.2- Els perfils s’apilen de manera 
ordenada sobre taulons de fusta, formant 
capes d’alçada màxima 1.50 m. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 3.3- Els materials que provenen del 
desencofrat s’apilaran a una distància 
suficient de les zones de circulació i de 
treball. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 3.4-L’acopi de les fustes es fa en fileres 
entrecreuades, deixant separacions 
prudents entre els taulons de una mateixa 
filera. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.5- La fusta utilitzada pels encofrats es 
troba en bon estat. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

del INSHT 

 
3.6- Es separa l’acopi de la ferralla de 
l’armat ja muntat. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.7- S’han col·locat separadors entre les 
parrilles d’armat. 

   
RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.8- Les maniobres d’ubicació de l’armat 
les realitzen tres operaris. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.9- L’obertura del cubilot es realitza 
mitjançant la palanca adequada i utilitzant 
guants. 

   

NTP 93 

 3.10- Quan es realitza el formigonat amb 
bomba, s’ancoren els tubs de conducció i 
es neteja el tub de conducció un cop 
acabat el bombeig. 

   

NTP 93 

 
3.11- Les maniobres d’ubicació in situ de 
pilars i bigues les realitzen 3 operaris. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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3.12- Es porten les EPIS necessàries i 
amb marcat CE: 
- Casc de seguretat. 
- Parella de guants de cuir. 
- Botes amb protecció a la puntera. 
- Granota de treball. 
- Cinturó porta eines. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
3.13-En el cas de formigonat amb bomba, 
s’han comprovat les unions dels tubs. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
3.14-El conducte de formigonat per 
bombeig disposa d’esmorteïdor del raig a  
la sortida. 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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4.Risc de 
caiguda 
d’objectes a 
diferent nivell 

4.1-Hi ha una bona organització dels 
elements auxiliars a utilitzar.  
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.2- En els llocs de treball on podem tenir 
caiguda d’objectes a diferent nivell tenim 
les proteccions necessàries: 
- Delimitades les zones de treball i marcat 
de la ubicació de les coses utilitzant 
senyals normalitzades. 
- Elements de protecció contra la caiguda 
d’objectes des d’alçada: caixons de 
seguretat, marquesines... 
- Es porten els EPIS necessaris i amb 
marcat CE com són: el casc, guants, 
botes... 
 

   

RD 485/1997 
RD 486/1997 
RD 773/1997 

Guies 
Tècniques 

INSHT 

  
4.3- El transport de l’armat de l’estructura 
s’ha de realitzar mitjançant eslingues i 
ganxos amb pestell de seguretat. 
  

   

NTP 155 

  
4.4- El desplaçament de les càrregues 
suspeses es realitza per zones sense 
presencia d’operaris. 
 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.5- Es transporta la fusta dels encofrats 
agafant-la en dos punts separats. 
 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
4.6- Els palets no es troben apilats. 

   RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
  

4.7- La superfície de recolzament dels 
puntals és sòlida.  
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.8- Els puntals utilitzats en l’encofrat  
estan en bon estat. 
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.9- L’encofrat està arriostrat vertical, 
horitzontal i diagonalment. 
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.10- La col·locació de l’armat es realitza 
des d’enfora de l’encofrat mitjançant 
plataformes protegides. 
 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.11- Abans de formigonar s’ha comprovat 
l’estabilitat de l’encofrat. 
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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4.12- El cubilot no es carrega per sobre de 
la seva capacitat. 
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.13- El cubilot tanca hermèticament per 
evitar la caiguda de material. 
 

   

NTP 93 

  
4.14- Durant el muntatge de les peces es 
comprova que aquestes estiguin 
assegurades abans de desenganxar-les 
de la grua. 
 

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.15- Existeix un procés de desencofrat 
preestablert. 
 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
4.16- No hi han cordes que presenten una 
superfície desfilada o tenen alguna zona 
ennegrida o descolorida. 
 

   

NTP 155 

  
4.17- Les plataformes d’elevació del 
material disposen de marxapeu de 20 cm i 
es col·locarà la càrrega ben repartida. 
 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
4.18-Hi ha col·locat un baixant de runes 
de tub  PVC,  amb boca de descàrrega 
- Està garantit l’ancoratge a l’estructura i 
la solidesa del conjunt 
- L’extrem inferior del baixant és inclinable 
i orientable. 

   

NTP 258 
NTP 95 
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5.Risc de 
trepitjades a 
objectes 
punxants 

5.1-Es netegen diàriament les zones de 
treballs d'objectes punxents i qualsevol 
altre tipus de brutícia  del terra. Les 
puntes i els claus es treuen de les fustes  i 
no es deixen  pel terra. 

   
RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 5.2-S’utlitza un calçat de seguretat per a 
la construcció adequat per a cada zona de 
treball on s’estigui: 
- Sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada envoltant el 
turmell, puntera metàl·lica, sola antilliscant 
i falca amortidora d’impactes al taló. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
5.3-Es protegeixen amb fusta o taps les 
armadures de les esperes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 5.4-Es disposa de passarel·les de 
circulació d’un ample mín. de 60 cm. 
sobre el forjat encara no acabat. 

   

NTP 669-670 
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6.Sobreesforç 

6.1-Quan la manipulació manual no es pot 
evitar es redueixen els riscs amb la 
utilització d’ajudes mecàniques, el 
redisseny de la càrrega, actuant sobre la 
organització del treball o millorant l’entorn 
del treball. 

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.2-L’empresari garanteix que els 
treballadors rebin la informació de: 
- La forma correcta per manipular les 
càrregues.            
- Riscs que poden patir de no fer-ho 
d’aquesta manera.  
-  Donar les indicacions generals i precisar 
el pes de les càrregues.                                                            

   

RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.3-Es realitzen programes d’entrenament 
per als operaris: 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques.                          
- Establir processos de treball.                                             
- Adequar la càrrega a la persona. 

   
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.4-Es tenen en compte les pauses o 
períodes de recuperació amb un descans 
suficient i flexible i la rotació de feines o 
canvis d’activitats. 

  

 
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.5-La forma i el volum de la càrrega 
permeten agafar-la amb facilitat.   

 RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
 6.6-El pes i el tamany de la càrrega es 

adequat a les característiques individuals.   
 RD 487/1997 

Guia Tècnica 
INSHT 

 6.7-S’han col·locat els materials el més a 
prop possible del lloc on s’han d’utilitzar.   

 RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
 6.8-S’enmagatzema els materials a una 

alçada que eviti que sigui necessari 
acotar-se o inclinar-se per recollir-los. Els 
materials estan paletitzats. 

  

 
RD 487/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 6.9-Per a manipulació de materials 
voluminosos existeix un procediment de 
treball específic. 

  
 RD 487/1997 

Guia Tècnica  
INSHT 

 6.10-Les EPIS no interfereixen en la 
capacitat de realitzar moviments ni 
disminueixen la destresa dels operaris. 

  
 RD 773/1997 

Guia Tècnica  
INSHT 

 6.11-Les EPIS que porten els operaris són 
els adequats i amb marcat CE: 
- Calçat estable amb la sola antilliscant                           
- Faixa de protecció dorsolumbar. 

  

 
RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
6.12-Existeixen locals de descans , on les 
àrees de fumadors i no fumadors queden 
ben delimitades 
- Aquests locals tenen una temperatura 
adequada. 

  

 

RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
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7.Risc referent 
al la pols 

7.1 Existeixen proteccions per a un alt 
nivell de pols: 
- Delimitar les zones per on els vehicles 
pesats produeixen més pols                                                          
- Senyalitzar les zones on es produeix 
més pols            
- Informar al personal les proteccions que 
han d’adoptar 

   

RD 349/2003 

 
7.2- Es rega freqüentment. 

   
NTP 258 

 7.3- Es porten les EPIS necessàries: 
- Mascareta de protecció respiratòria.                              
- Mascareta de protecció filtrant contra 
partícules.           
- Màscara de protecció respiratòria.                                 
- Filtre contra partícules identificats amb 
bandes de diferents colors segons 
necessitats.                                   
-  Ulleres antipols. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 

 7.4-Existeix la cobertura de les zones 
d’escombreries. 

   NTP 258 
 

  
7.5-La distància entre l’embocadura 
inferior i la zona de recollida es inferior a 1 
metre. 
 

   

NTP 95 
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8.Risc referent 
als sorolls 

8.1 S’ha avaluat el nivell de soroll que es 
produeix a l’entorn durant el temps de  
treball. 

   RD 286/2006 
Llei 37/2003 

 8.2- Si el soroll supera els 80 dB s’ha 
informat i format al treballador. 

   RD 286/2006 
 

 8.3- Si el soroll supera els 80 dB se li ha 
realitzat un reconeixement inicial i controls 
periòdics als treballadors. 

   

RD 286/2006 

 
8.4- Si el soroll supera els 85 dB, a més 
de les mesures del punt 8.2 i 8.3 es fan 
controls periòdics cada 3 anys. 

   

RD 286/2006 

 8.5- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 8.2,8.3 i 8.4, 
s’implanten mesures tècniques per minvar 
la propagació del soroll i  es fan controls 
auditius anuals. 

   

RD 286/2006 

 8.6- Si el soroll supera els 90 dB, a més 
de les mesures del punt 8.2,8.3 i 8.4  es 
restringeix l’accés als llocs de treballs 
afectats. 

   

RD 286/2006 

 
8.7-En el cas de no poder disminuir per 
sota  dels límits admissibles, s’intenta 
reduir el temps d’exposició mitjançant: 
rotació de llocs, reorganització del treball, 
concessió de pauses als treballadors 
exposats...  

   

RD 286/2006 

 8.8-Es distribueixen les màquines o les 
instal·lacions generadores del soroll, de 
forma que es vegin afectats el mínim 
número de treballadors possibles. 

   

RD 286/2006 

 
8.9-S'ha senyalitzat la zona on es 
produeix aquest nivell de soroll i està ben 
il·luminada per la nit. 

   

RD 286/2006 

 8.10-Els treballadors han estat informats 
dels nivells sonors als que estan 
sotmesos i se’ls hi ha donat una formació 
específica depenent del seu lloc de treball. 
- Si es compleix aquest punt, existeixen 
documents que ho certifiquen. 

   

RD 286/2006 

 8.11-Es porten les proteccions auditives 
adequades i amb marcat CE segons cada 
lloc de treball: 
- Protectors auditius tipus tap. 
- Protector auditius d’auricular, acoblat al 
cap amb arnés i orelleres antisoroll. 
- Protector auditiu tipus orellera acoblat a 
casc industrial de seguretat. 

   

RD 286/2006 
RD 773/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
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9. Risc elèctric 9.1- Es coneix perfectament l’aplicació del 

reglament electrotècnic de baixa tensió i 
de la ITC de la 1 a la 44. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 
9.2- S’ha designat algun responsable o 
tècnic qualificat o especialistes autoritzats  
pel control d’aquest reglament. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 9.3- S’ha realitzat prèviament un projecte 
de Seguretat on s’exigeix un anàlisis previ 
de la situació on constarà: 
- Valoració de la possibilitat de contacte. 
- Determinació de les mesures 
correctores. 
- Dissenyar les mesures correctores. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 9.4- Tot el procés abans descrit està 
supervisat pel Cap de Treball: 
- Ell dirigeix les operacions que es realitzin 
amb elements d'alçada de forma 
permanent. 
- Fa mantenir les distàncies necessàries 
per no invadir la zona de prohibició de la 
línia que prèviament s'haurà delimitat i 
senyalitzat. 
- Estarà al corrent de les mesures de 
seguretat adoptades. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 

 9.5- Hi ha una correcta senyalització i 
delimitació de les zones amb perill de risc 
elèctric: 
- Cintes i banderoles de color vermell 
- Senyals de perill o indicadors d'alçada 
màxima 
- Enllumenat de senyalització  per a 
treballs nocturns 
- Senyalitzar els encreuaments pròxims 
dels  accessos amb línies elèctriques 
aèries en els casos en que es transiti 
regularment per ells (moviments de terres, 
àrids, deixalles…) 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 

9.6- Les eines portàtils porten doble 
aïllament i marcat CE. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
 

9.7- Les connexions interiors amb bases i 
clavilles són normalitzades i les seves 
parts en tensió són inaccessibles quan la 
clavilla està totalment introduïda. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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 9.8- Les distàncies de seguretat que deixa 

la maquinària d’obra són de més de 3m 
per a línies elèctriques inferiors a  66Kv i 
de 5 m per les línies elèctriques superiors 
a 66 kV. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.9- Les xarxes  de cablejat per a la 
distribució de l’energia elèctrica porten els 
aïllaments, tirants i tornapuntes complint 
amb l’exposat en la ITC. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.10- Les conduccions  de cablejat tenen 
unes distàncies respecte al terra i les 
edificacions de: 
- Al terra > 4 m. 
- A la teulada (1,80 m en conductors no 
connectats al terra o 1,50 si estan 
connectats al terra). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.11-El recorregut del cablejat i mànegues 
estan cobertes de fusta quan passen pel 
terra. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.12- Per evitar els riscs dels contactes 
indirectes i contra sobreintensitats, es 
disposa de posada a neutre de les 
masses i, existeixen documents 
acreditatius sobre l’esquema utilitzat com 
a comprovació d’adaptació, d’acord amb 
el Reglament de Baixa Tensió. 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 9.13- Les xarxes soterrades de 
subministrament d’energia elèctrica estan 
soterrades a  60 cms. de profunditat i 
disposen de proteccions com sorra, cinta 
d’avís i protecció per a cops (formigó, 
maons…). 

   
RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
 

 9.14- Davant la possibilitat de contacte 
amb línies elèctriques soterrades, es 
procedeix a treballar en les zones 
afectades de manera que: 
- Es descobreix la conducció sense 
deteriorarla i amb màxima precaució. 
- Protegir la conducció per evitar 
deterioraments 
- No desplaçar cablejat fora de la seva 
posició, ni tocar-los o passar sobre ells al 
verificar l'excavació. 
- En cas de deteriorament, impedir-ne 
l'accés al personal a la zona. 
- Informar-ne al propietari. 
- Suspendre el treball de l'excavació en 
cas de perill. 
- Utilitzar detectors de camp capaços 
d'indicar-ne el seu traçat. 
- Utilitzar senyalització indicativa del risc, 
indicant proximitat a la línia en tensió i la 
seva àrea de seguretat. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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 9.15-En tenir el la possibilitat de contactes 

amb altes tensions, s’ha tallat la corrent 
per evitar contacte amb les línies 
elèctriques i a més: 
- S’ha planificat l’horari. 
- S’ha verificat per escrit per part d'un 
tècnic. 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 
9.16-En tenir el la possibilitat de contactes 
amb altes tensions, s’han instal·lat 
dispositius de seguretat i a més: 
- S’ha limitat la rotació de la maquinària 
(de carrega, grues …). 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
 9.17- En tenir el la possibilitat de 

contactes amb altes tensions, s’han aïllat 
els conductors de la línia per personal 
especialitzat i sota vigilància del Cap de 
treball de manera que: 
- En Baixa Tensió: 
       Vaines i "Caperuzas" aïllants 
       Substituint per conductors aïllats de 
1000V de tensió nominal. 
       Utilitzar casc de seguretat i Guants 
d'aïllament. 
- En Alta Tensió: 
       Substituir Conductors nuus per 
conductors aïllats en tram afectat. 
       Tenir autorització de la companyia (ho 
realitzaran ells). 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 9.18- Si es compleix el  punt 9.17, es 
col·locaran obstacles que compleixin: 
- Calculat per resistir el vent i a l'impacte. 
- S’ha descarregat la línia per a la seva 
col·locació amb aprovació per la 
companyia. 
- Són elements com: 
 Malles verticals,  
 Bastides de protecció. 
 Elements construïts de fusta. 

   

RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 9.19- Si es compleix  el punt 9.17, es 
col·locaran obstacles en l'àrea de treball 
com són: 
- Obstacles en terreny per limitar mobilitat 
de maquinària (Valles, terraplens..) 
- Ben dimensionats i que no puguin ser 
sobrepassats sense donar-se compte. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 

 

9.20-Els treballs de manteniment els 
realitzen personal format I amb 
experiència. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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9.21-Les làmpades portàtils són de doble 
aïllament i  protecció contra l’aigua o 
s’utilitza un transformador de seguretat o 
es separen els circuits. 

   RD 842/2002 
on s’aprova 

REBT 
RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
 9.22-S’ha format i informat als operaris.    Art. 19 LPRL 

  
9.23- En cas que es compleixi el punt 
9.22, aquesta formació i informació serà: 
- Del perill existent per la presència de la 
línia elèctrica. 
- La manera a procedir en cas d'accident. 
- Extremar-ho en persones que facin 
servir els elements a alçada o les 
càrregues que transporten, i també 
coneixeran les zones de prohibició de la 
línia. 

   

RD 614/2001 
Guia Tècnica  

INSHT 
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10. Risc 
d’incendi i 
explosions 

10.1-Es coneix la quantitat de materials i 
productes inflamables presents 
actualment en l’obra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.2.Els productes i materials inflamables 
venen amb les seves corresponents 
etiquetes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.3-L’emmagatzematge de materials i 
productes inflamables es realitza en 
armaris o locals protegits. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.4-Estan identificats els possibles focus 
d’ignició. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.5-Les operacions de transvasament i 
manipulació de líquids inflamables es 
realitzen en condicions de seguretat. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.6-Està prohibit fumar en zones on es 
puguin emmagatzemar productes 
combustibles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.7-Existeixen extintors  suficients i 
distribuïts correctament. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica  

INSHT 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 
10.8-Hi ha treballadors formats en l’ús 
dels mitjans de la lluita contra incendis. 

   Art. 19 LPRL 
RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 

10.9- No es fa foc a prop de l’encofrat. 

   RD 2177/1996 
on s’aprova la 
NBE-CPI 96 

 
11.Risc de 
dermatosis. 

11.1- Els operaris eviten tenir contacte 
directe amb el formigó mitjançant la 
utilització de guants adequats. 

   

NTP 166 

 



 181 

CODI ES300 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
20/32 

 
ESTRUCTURA 

 
RISCOS 

 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 
12.Risc de la 
grua. 

12.1-Si ha estat adquirida amb 
posterioritat al 1 de Gener de 1997 té el 
corresponent marcat CE. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.2- Existeix un projecte d’instal·lació 
visat pel Col·legi professional competent. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.3- Existeix el certificat d’adequació de 
la grua i es té un contracte de 
manteniment. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 12.4-El muntatge es realitzat per una 
empresa especialitzada, que ha lliurat un 
informe per escrit. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 12.5- Pels treballs de muntatge i 
desmuntatge, els operaris portaran 
cinturons de seguretat subjectats a 
l’estructura i un calçat de seguretat 
adequat. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.6- En la torre existeix una escala fixa, 
amb anells salvavides en tota la seva 
longitud.  

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 12.7- La grua té passarel·les o 
plataformes de circulació per l’accés a la 
“corona” o  a la ploma, que estaran 
limitades lateralment per baranes de 1,10 
m d’alçada, amb passamans, dues barres 
intermitges i rodapeus. 

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.8- La grua disposa d’un cable per 
ancorar els cinturons de seguretat al llarg 
de tota la ploma. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.9- La roba que utilitzen els operaris 
pels treballs de manteniment és ajustada 
al cos i les extremitats. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.10- La grua es portada per personal 
expert i coneix el quadre de senyals. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.11- La fonamentació de la grua – torre 
és de formigó armat i sobresurt 80 cm per 
cada costat. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 
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12.12-La grua té la seva placa de 
característiques amb el diagrama de 
càrregues ben visible. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.13- La grua disposa d’un llibre de 
manteniment i control amb els 
corresponents fulls numerats. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

  
12.14- S’ha col·locat un presa a terra 
d’acord amb les seves característiques i 
un interruptor diferencial de sensibilitat 
300 miliampers com a mínim. 
  

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.15- No s’accionen manualment els 
contactes de l’armari elèctric. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.16- El gruista comprova que els 
dispositius de seguretat  funcionen 
correctament. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 12.17- Es verifica setmanalment el 
funcionament correcte del limitador de par 
màxim i l’estat del cablejat, fent constar 
totes les dades en el llibre de 
manteniment. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 12.18- Cada tres mesos es realitza una 
revisió de: els cables, frens, politges, 
controls elèctrics, mecanismes de gir i 
d’hissada... 
Tot quedarà anotat en el llibre de 
manteniment. 

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.19- L’alçada de la grua per sobre de 
les edificacions serà de 6 metres com a 
mínim. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 12.20- En cas de tenir diverses grues, es 
tindrà en compte que: 
- Entre el braç d’una grua i la torre de 
l’altra hi haurà una distància horitzontal 
mínima de 2 metres. 
- S’ha escurçat el radi de gir d’ una de les 
grues. 
- S’ han establert freqüències de treball, 
fixant prioritats. 
- Hi ha un coordinador de maniobres. 
- S’ha escurçat la distància màxima a la 
que pot arribar el carro de la grua més 
alta. 

   

NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 
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12.21- La grua no arrossega ni arranca 
objectes. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.22- Quan el vent supera els 80 km/h es 
paralitzen les operacions. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.23- Cap operari realitzarà treballs ni 
circularà sota les càrregues suspeses.  

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.24- El ganxo de la grua no es deixa 
caure al terreny. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.25- El ganxo disposa de limitador 
d’ascens, per evitar el descarrilament del 
carro, i està dotat de pestell de seguretat. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.26- En l’elevació dels palets es disposa 
de dues eslingues simètriques per sota de 
la plataforma de fusta. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 12.27- Les maniobres d’elevació de la 
càrrega són lentes i realitzades per un 
operari competent mitjançant un botonera. 
Si s’escau pot estar auxiliat per un 
senyalista. 

   
NTP 125 

RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.28- La grua disposa d’un mecanisme 
de seguretat contra sobrecàrregues. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.29- Es substitueixen les cables que 
tinguin més d’un 10% dels fils trencats. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.30- No es transporten persones 
mitjançant el ganxo de la grua. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 

 
12.31- Les distàncies mínimes entre les 
parts sortints de la grua i els obstacles 
més pròxims és superior a 70 cm. 

   NTP 125 
RD 2177/2004 
RD 836/2003 
RD 837/2003 
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13.Risc 
referent al pas 
de maquinària 
d'obra 

13.1-Es te l'accés peatonal diferent a 
l'accés de vehicles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.2-Estan acotats els radis d'acció i 
circulació de la maquinària per a cada 
treball: 
- Tenim un plànol d'implantació de l'obra. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.3- S’han eliminat les interferències amb 
altres feines  que es facin en el mateix 
nivell o en cotes superiors o inferiors 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.4- Existeix senyalització adequada de 
la circulació de la maquinària d’obra, 
especialment en zones de perillositat, com 
són els encreuaments. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434 

 13.5-Es col·loca un operari auxiliar en cas 
que la maquinària realitzi moviments 
sense visibilitat. 

   RD 485/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.6La maquinària te senyals lluminoses i 
senyals acústiques en cas de moviments 
no previsibles. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.7-Es redueix la velocitat en les zones 

de perill: 
- S'han col·locat senyals de velocitat. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 
13.8-S'extrema la precaució  en els 
moviments de la maquinària. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.9-Tenim pistes de circulació que estan 
en bon estat: 
- Estan lliures d'obstacles. 
- No estan enfangades. 
- Es reguen freqüentment les pistes. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.10-Existeixen proteccions per les 
rampes de circulació de maquinària: 
- Tenen un 12% de pendent màxim en 
trams rectes. 
- Tenen un 8% de pendent màxim en 
trams en corba. 
- Tenim 6 m de tram horitzontal abans de 
sortir a la via pública. 
- Tenim una amplada mínima de 4,5 m en 
les vies de circulació. 
- Les rampes que només utilitzen les 
pales carregadores tenen una pendent del 
20% o del 30% segons si el terreny es sec 
o humit. 
- Les rampes estan ben compactades i 
s’han col·locat banderoles de 
senyalització entre 0,5 m i 1m a la vora 
del talús. 

   

NTP 434-435 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 13.11- Durant la càrrega del camió, els 

conductors s’allunyen fins que acaba 
l’operació. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.12- Durant la descàrrega, els camions 
utilitzen falques o topalls a les rodes 
posteriors. Si està en pendent s’ha fet un 
resalt amb terra de la mateixa excavació 
que serveix com indicador d’acostament 
màxim a la zona d’abocament. 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.13- Es circula marxa enrere per les 
pendents i marxa endavant per les 
rampes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.14-S’han col·locat topalls de seguretat 
de 30x30 col·locats a una distancia de 2m 
de la coronació del talús per evitar la 
caiguda accidental de la maquinària. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 13.15-El personal que circula per  l ‘obra 
porta la vestimenta adequada: 
- Granota de treball, de poliester i cotó 
amb butxaques interiors.                                                                            
- Armilla, per a senyalista, amb tires 
reflectores a la cintura, al pit i a l’esquena.  
- Vestit impermeable per a treballs en 
l’edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons de PVC soldat de 0,3 mm de 
gruix. 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 13.16-S’ha col·locat un perfil longitudinal 
flexible d’acer galvanitzat de secció doble 
ona  com a barrera de seguretat, col·locat 
sobre suport. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 434-435 

 
13.17-Senyalització de perill especial per 
al camió formigonera. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

 13.18-Es coneixen les possibilitats, límits 
de les maquines, el seu espai necessari i 
les zones d’alçada limitada o estretes. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.19-Es comprova diàriament que tots 

els dispositius de seguretat estan en el 
seu lloc. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.20- El personal especialista en 

maquinària compleix  amb la normativa: 
- És experimentat i amb bona preparació. 
- Ràpids de reflexos i bona capacitat 
visual. 
- Tingui bon domini de la maquinària 
d’obra. 
- Coneix la normativa de seguretat 
específica. 
- Revisa diàriament dels comandaments. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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 13.21-Els operaris que utilitzen la 

maquinària porten els EPIS necessaris i 
amb marcat CE: 
- Cinturó antivibració. 
- Faixa de protecció dorsolumbar 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Taps auditius. 

 

   

RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.22- No es transporten persones ni en 
la màquina ni en les caixes dels camions. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.23- No hi ha excés de càrrega, tant en 

pes com en volum. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.24-En el moment de la descàrrega el 

camió es col·loca paral·lel a la màquina. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.25-Estan tapats els forats abans de 

circular i si això no es possible estan 
balissats. 

   RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 13.26-La cabina de la maquinària està 

equipada amb una estructura 
indeformable que protegeix al conductor 
davant de volcs i de la caiguda d’objectes. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

 13.27-La documentació de la maquinària 
pesant es correcte i ha passat  
satisfactòriament la revisió periòdica (ITV). 

   RD 2822/1998 
Guia Tècnica 

INSHT 
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14.Risc 
referent a les 
eines manuals 

14.1-Les eines que s’utilitzen  estan 
concebudes i són especifiques pel treball 
que es realitza. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
14.2-Les eines que s’utilitzen són de 
disseny ergonòmic i de bona qualitat. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.3-Les eines es conserven en bon estat 
de neteja i conservació. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 14.4-Es suficient la quantitat d’eines 

disponibles, en funció del procés productiu 
i del número de persones. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.5-Existeixen llocs i medis idonis per la 
ubicació ordenada de les eines. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 14.6-Les eines tallants o punxents es 

protegeixen amb els protectors adequats 
quan no s’utilitzen. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.7-S’observen hàbits de treballs 
correctes. 

   RD 1627/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
 

14.8-Els treballadors han estats formats 
en la utilització de les eines. 

   
Art.19 LPRL 

 14.9-S’utilitzen EPIS amb marcat CE quan 
hi ha perill de projeccions o talls: 
- Ulleres de seguretat antiimpacte.                                    
- Pantalla facial de protecció front als 
riscos mecànics. 

   
RD 773/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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15. Risc en les 
escales de mà 15.1-Ofereixen condicions de solidesa i 

estabilitat. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
15.2-Les escales es recolzen sobre 
superfícies planes i sòlides i sobrepassen 
1 metre els seus punts de recolzament. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 15.3-Les escales no superen alçades 
superiors a 5 metres, i si la superen estan 
reforçades i no superaran els 7 metres 
d’alçada. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.4-L’ascens i descens per l’escala 
sempre es realitza en front les mateixes. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
15.5-Les escales que son transportades 
per una persona sola no sobrepassen els 
25 Kg. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.6-Les escales estan provistes de 
mecanismes antilliscants en la seva base.  

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 15.7-Les escales dobles o de tisora estan 
provistes de cadenes o cables que 
impedeixen la seva obertura al ser 
utilitzades. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.8-Si l’escala es de fusta els esglaons 
estan encaixats i no clavats. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.9-L’escala només està pintada amb 
vernís transparent. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.10-No hi ha escales manuals 
empalmades. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.11-Les escales no són utilitzades per 
transportar material de l’obra. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 



 189 

CODI ES300 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

REVISIÓ 
0 

PÀGINA 
28/32 

 
ESTRUCTURA 

 

RISCOS 
 
REQUERIMENTS 
 

Sí 
Compleix 

No 
Compleix 

No 
Aplica OBSERVACIONS 

 
 

15.12-Si es necessari s’immobilitza la part 
superior de l’escala mitjançant una corda 
o ganxos de fixació. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 
 15.13-En el cas de que s’hagi de treballar 

a sobre d’una escala si els peus estan a 
més de 2 m d’alçada s’utilitza cinturó de 
seguretat i s’ha acoblat un descansa peus 
a l’escala. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 

 

15.14-Les escales són inspeccionades 
com a mínim cada 6 mesos. 

   NTP 239 
RD 486/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
RD 2177/2004 
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16.Risc 
referent a 
petita 
maquinaria 
auxiliar 

 
16.1- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils elèctriques són les 
adequades i compleix: 
- Els cables elèctrics d’alimentació tenen 
l’aïllament en un estat de conservació 
correcte. 
- Si es fan servir prolongacions  seran 
amb connectors adequats.  
- Les eines portàtils disposen dels 
sistemes de seguretat següents: doble 
aïllament, presa de terra de les masses o 
utilització amb transformador de seguretat 
o separació de circuits. 
- Es fan servir els elements de protecció 
personal adients: ulleres, pantalles de 
seguretat i guants de cuir.  
- Es porta roba ajustada i no es porten 
anells ni res que comporti risc d’una 
enganxada o atrapada. 
- Es fan servir les eines amb molt de 
compte, sobretot eles d’abrasió. 

   

RD 614/2001 
RD 842/2002 
on s’aprova el 

REBT 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
16.2- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils pneumàtiques són les 
adequades i compleix: 
- S’han revisat les mànegues 
d’alimentació d’aire. 
- Es canvien les que estiguin fissurades o 
esquerdades. 
- Es col·loquen vàlvules de seguretat. 
- Es fan servir protector de les orelles 
quan el nivell sonor superi els 80 dB. 
- Es fa servir cinturó antivibratori quan es 
treballa amb martells picadors. 
- Es fa servir calçat de seguretat amb 
puntera metàl·lica. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
16.3- Les condicions d’utilització de les 
eines portàtils de combustió són les 
adequades i compleix: 
- Es controla que el cremador estigui en 
bon estat i fixat correctament al dipòsit de 
combustible. 
- Es controla que la mànega de connexió 
estigui en bon estat. 
- Es regula adequadament la pressió en el 
cremador perquè la flama no sigui massa 
llarga. 
- No treballar a prop de matèries 
combustibles.  
- Disposar de bona ventilació en locals 
tancats. 
- Es fa servir ulleres o pantalles de 
protecció i guants. 
 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
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16.4- Les condicions d’utilització de la 
serra circular són les adequades i 
compleix: 
- Suport segur i horitzontal. 
- Eix perfectament equilibrat. 
- Te la ganiveta divisòria alineada 
perfectament amb el disc i el seu gruix es  
com a mínim igual a la semisuma del gruix 
del disc. 
- Els discs no tenen dents trencades 
- El disc està totalment tapat per la part de 
sota amb cobertes rígides, només te un 
forat per on surten les serradures. 
- Te una bona connexió de pressa a terra. 
- Totes les connexions, borns i conductors 
elèctrics que arriben al motor estan 
totalment protegits. 
- Es treballa sempre amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
- Al tallar material ceràmic es fan servir 
mascaretes antipols i si es possible 
s’humitejarà l’operació de tallar. 
- Es fan servir empenyedors adients quan 
la mida a tallar no garanteix la seguretat 
de les mans del treballador. 

   

NTP 96 
RD 2177/2004 
Guia Tècnica 

INSHT 

 16.5- Les condicions d’utilització de la 
formigonera són les adequades i 
compleix: 
- El cable elèctric d’alimentació té un 
aïllament adequat per a la intempèrie. 
- Les connexions als borns del motor 
estan protegides contra contactes 
elèctrics directes. 
- No es premsa el cable d’alimentació amb 
la carcassa que protegeix els elements de 
transmissió. 
- El cable d’alimentació porta incorporat el 
conductor de presa de terra connectat a la 
carcassa i a la presa de terra general del 
quadre de distribució corresponent. 
- L’interruptor d’engegada no es torba a 
l’interior del compartiment del motor i té 
protecció contra els cops i l’aigua. 
- Al netejar les paletes de barreja s’ha de 
desconnectar la màquina de la font 
d’alimentació. 
- La formigonera està col·locada en un lloc 
adequat de l’obra sense que interfereixi 
amb altres treballs o amb els operaris. 
- El material de protecció personal que cal 
fer servir serà el següent: casc, guants de 
goma i ulleres contra esquitxades. 
- Es faran servir botes d’aigua i 
mascaretes contra la pols en funció de les 
característiques de cada lloc de treball. 
 

   

NTP 121 
RD 2177/2004 
Guia Tècnica 

INSHT 
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16.6- Les condicions d’utilització del 
vibrador són les adequades i compleix: 
- Tant el cable d’alimentació com la 
connexió al transformador han d’estar en 
perfectes condicions d’aïllament. 
- Els treballadors no arrosseguen el cable 
d’alimentació però, en cas d’ésser 
necessari, es realitzarà entre dos 
treballadors. 
- El calçat i els guants que es porten són 
de goma. 
En particular les botes portaran puntera i 
plantilla de seguretat i seran de canya alta. 

   

RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 

  
16.7-Tota la maquinària auxiliar te el 
marcat CE. 

   
RD 56/1995 
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17. Risc en la 
bomba de 
formigonat. 

17.1-Per evitar el desplaçament de la 
màquina s’ancoraran les canonades a 
punts previstos pel fabricant.  

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 17.2- Els ancoratges són revisats al 
principi de cada aplicació, evitant corbes 
molt tancades i procurant que siguin 
amples per evitar aixafaments de la 
conducció. 

   
RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
17.3- La canonada està ben senyalitzada i 
no es realitzen treballs en les proximitats 
quan la bomba està en funcionament. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
17.4- Les maniobres de muntatge i 
desmuntatge de la canonada les realitzen 
operaris especialitzats. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
17.5- La màniga es manipulada sempre 
per dos operaris col·locats a una distància 
prudencial de la boca.  

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 17.6- Es té cura en la neteja de                 
l’abeurada de formigó dipositada en la 
canonada. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 17.7- Els moviments del camió 
formigonera durant els treballs de 
transvasament són dirigits per un 
senyalista.  

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
17.8- L’equip de bombeig de formigó 
disposa d’un retenidor de la pilota de 
neteja . 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
17.9- Al col·locar la canaleta, els operaris 
es troben allunyats de la trajectòria de gir. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
17.10- Un operari vigila la ruta del vehicle 
per comprovar que està lliure d’obstacles. 

   RD 1215/1997 
Guia Tècnica 

INSHT 
NTP 93 

 
 
 
 
 
 
 



 194 

Annex II. Índexs de compliment de la seguretat per a cada obra 
 
OBRA CARRER GIRONA: Fase estructura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS ESTRUCTURA Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 63,89 9,974% 8,110% 1,111% 6,37 5,18 0,71 

2. Caiguda a diferent nivell 69,57 9,531% 46,128% 59,444% 6,63 32,09 41,36 

3. Cops contra objectes 57,58 5,214% 3,171% 1,667% 3,00 1,83 0,96 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 76,47 5,460% 4,665% 3,333% 4,18 3,57 2,55 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 66,67 9,142% 2,957% 0,000% 6,09 1,97 - 

6. Sobreesforç 90,91 30,065% 3,567% 0,000% 27,33 3,24 - 
7. Contacte elèctric 92,86 0,309% 1,524% 7,222% 0,29 1,42 6,71 
8. Incendi i explosions - 0,154% 0,854% 1,111% 0,15 0,85 1,11 
9. Grua 100,00 0,343% 0,945% 2,222% 0,34 0,95 2,22 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 64,71 0,280% 1,463% 5,000% 0,18 0,95 3,24 

11. Referent  a les eines 
manuals 66,67 21,039% 10,244% 5,556% 14,03 6,83 3,70 

12. Escales de mà 100,00 1,861% 7,500% 2,778% 1,86 7,50 2,78 
13. Petita maquinària 
auxiliar 100,00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

14. Bomba de formigonat 100,00 0,407% 0,732% 0,000% 0,41 0,73 - 

Valors totals fase de l'obra  72,31 71,92 69,78 

Resultat   72,30% 
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OBRA CARRER CAMP: Fase fonamentació 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS 
FONAMENTACIÓ 

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 96.30 9,974% 8,110% 1,111% 9,60 7,81 1,07 

2. Caiguda a diferent nivell 60.11 9,531% 46,128% 59,444% 5,82 28,19 36,33 

3. Cops contra objectes 87.18 5,214% 3,171% 1,667% 4,55 2,76 1,45 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 77.27 5,460% 4,665% 3,333% 4,22 3,60 2,58 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 91.67 9,142% 2,957% 0,000% 8,38 2,71 - 

6. Desplom de talussos 60.00 4,781% 3,323% 6,111% 2,87 1,99 3,67 

7. Sobreesforç 65.28 30,065% 3,567% 0,000% 19,63 2,33 - 

8. Contacte elèctric 91.18 0,309% 1,524% 7,222% 0,28 1,39 6,59 

9. Incendi i explosions 22.92 0,154% 0,854% 1,111% 0,04 0,20 0,25 

10. Grua 86.67 0,343% 0,945% 2,222% 0,30 0,82 1,93 
11. Referent a la maquinària 
d'obra 100.00 0,280% 1,463% 5,000% 0,28 1,46 5,00 

12. Referent  a les eines 
manuals 74.07 21,039% 10,244% 5,556% 15,58 7,59 4,12 

13. Escales de mà 80.56 1,861% 7,500% 2,778% 1,50 6,04 2,24 
14. Petita maquinària 
auxiliar 80.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,15 3,85 3,56 

15. Bomba de formigonat 100.00 0,407% 0,732% 0,000% 0,41 0,73 - 
Valors totals fase de l'obra    74,61 71,48 68,77 

Resultat   74,56% 
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OBRA CARRER VALLÈS: Fase enderroc i Moviment de terres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS ENDERROCS Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix 
nivell 62.50 9,974% 8,110% 1,111% 6,23 5,07 0,69 

2. Caiguda a diferent 
nivell 96.55 9,531% 46,128% 59,444% 9,20 44,54 57,39 

3. Cops contra objectes 50.00 5,214% 3,171% 1,667% 2,61 1,59 0,83 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 54.55 5,460% 4,665% 3,333% 2,98 2,54 1,82 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 66.67 9,142% 2,957% 0,000% 6,09 1,97 - 

6. Sobreesforç 87.50 30,065% 3,567% 0,000% 26,31 3,12 - 
7. Contacte elèctric 100.00 0,309% 1,524% 7,222% 0,31 1,52 7,22 
8. Incendi i explosions 100.00 0,154% 0,854% 1,111% 0,15 0,85 1,11 
9. Referent a la 
maquinària d'obra 76.00 0,280% 1,463% 5,000%      0,21         1,11         3,80    

10. Referent  a les eines 
manuals 87.50 21,039% 10,244% 5,556%     18,41         8,96         4,86    

11. Escales de mà 100.00 1,861% 7,500% 2,778%      1,86         7,50         2,78    
12. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444%      1,44         4,82         4,44    

Valors totals fase de l'obra       75,81        83,60        84,96    

Resultat  75,92% 
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RISCOS MOVIMENT 
TERRES  

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 71.43 9,974% 8,110% 1,111% 7,12 5,79 0,79 
2. Caiguda a diferent nivell 33.33 9,531% 46,128% 59,444% 3,18 15,37 19,81 
3. Cops contra objectes 66.67 5,214% 3,171% 1,667% 3,48 2,11 1,11 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 83.33 5,460% 4,665% 3,333% 4,55 3,89 2,78 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 33.33 9,142% 2,957% 0,000% 3,05 0,99 - 

6. Desplom de talussos 50.00 4,781% 3,323% 6,111% 2,39 1,66 3,06 

7. Sobreesforç 75.00 30,065% 3,567% 0,000% 22,55 2,68 - 

8. Contacte elèctric 88.89 0,309% 1,524% 7,222% 0,27 1,36 6,42 

9. Incendi i explosions 100.00 0,154% 0,854% 1,111% 0,15 0,85 1,11 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 70.37 0,280% 1,463% 5,000% 0,20 1,03 3,52 

11. Referent  a les eines 
manuals 87.50 21,039% 10,244% 5,556% 18,41 8,96 4,86 

12. Escales de mà 100.00 1,861% 7,500% 2,778% 1,86 7,50 2,78 
13. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

Valors totals fase de l'obra  68,65 57,01 50,68 

Resultat  68,47% 
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OBRA CARRER MONTURIOL: Fases Moviment de terres i Fonamentació 
 

RISCOS MOVIMENT 
TERRES  

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 42.86 9,974% 8,110% 1,111% 4,27 3,48 0,48 
2. Caiguda a diferent nivell 75.00 9,531% 46,128% 59,444% 7,15 34,60 44,58 
3. Cops contra objectes 66.67 5,214% 3,171% 1,667% 3,48 2,11 1,11 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 66.67 5,460% 4,665% 3,333% 3,64 3,11 2,22 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 100 9,142% 2,957% 0,000% 9,14 2,96 - 

6. Desplom de talussos 62.50 4,781% 3,323% 6,111% 2,99 2,08 3,82 

7. Sobreesforç 75.00 30,065% 3,567% 0,000% 22,55 2,68 - 

8. Contacte elèctric 88.89 0,309% 1,524% 7,222% 0,27 1,36 6,42 

9. Incendi i explosions 100.00 0,154% 0,854% 1,111% 0,15 0,85 1,11 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 92.59 0,280% 1,463% 5,000% 0,26 1,35 4,63 

11. Referent  a les eines 
manuals 87.50 21,039% 10,244% 5,556% 18,41 8,96 4,86 

12. Escales de mà 100.00 1,861% 7,500% 2,778% 1,86 7,50 2,78 
13. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

Valors totals fase de l'obra  75,62 75,85 76,46 
Resultat  75,62% 
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RISCOS 
FONAMENTACIÓ 

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 66.67 9,974% 8,110% 1,111%      6,65         5,41         0,74    

2. Caiguda a diferent nivell 58.33 9,531% 46,128% 59,444%      5,56        26,91        34,67    

3. Cops contra objectes 90.00 5,214% 3,171% 1,667%      4,69         2,85         1,50    
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 90.91 5,460% 4,665% 3,333%      4,96         4,24         3,03    

5. Trepitjades a objectes 
punxents 75.00 9,142% 2,957% 0,000%      6,86         2,22             -      

6. Desplom de talussos 100.00 4,781% 3,323% 6,111%      4,78         3,32         6,11    
7. Sobreesforç 83.33 30,065% 3,567% 0,000%     25,05         2,97             -      
8. Contacte elèctric 77.78 0,309% 1,524% 7,222%      0,24         1,19         5,62    
9. Incendi i explosions 100.00 0,154% 0,854% 1,111%      0,15         0,85         1,11    
10. Grua 100.00 0,343% 0,945% 2,222%      0,34         0,95         2,22    
11. Referent a la maquinària 
d'obra 80.77 0,280% 1,463% 5,000%      0,23         1,18         4,04    

12. Referent  a les eines 
manuals 87.50 21,039% 10,244% 5,556%     18,41         8,96         4,86    

13. Escales de mà 90.91 1,861% 7,500% 2,778%      1,69         6,82         2,53    
14. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444%      1,44         4,82         4,44    

15. Bomba de formigonat 100.00 0,407% 0,732% 0,000%      0,41         0,73             -      

Valors totals fase de l'obra    81,47 73,42 70,88 

Resultat  81,35% 
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OBRA CARRER LEPANT: Fases Moviment de terres, Fonamentació i Estructura 
 

RISCOS MOVIMENT 
TERRES  

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 0.00 9,974% 8,110% 1,111% - - - 
2. Caiguda a diferent nivell 0.00 9,531% 46,128% 59,444% - - - 
3. Cops contra objectes 0.00 5,214% 3,171% 1,667% - - - 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 50.00 5,460% 4,665% 3,333% 2,73 2,33 1,67 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 50.00 9,142% 2,957% 0,000% 4,57 1,48 - 

6. Desplom de talussos 58.33 4,781% 3,323% 6,111% 2,79 1,94 3,56 

7. Sobreesforç 90.00 30,065% 3,567% 0,000% 27,06 3,21 - 

8. Contacte elèctric 80.00 0,309% 1,524% 7,222% 0,25 1,22 5,78 

9. Incendi i explosions 100.00 0,154% 0,854% 1,111% 0,15 0,85 1,11 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 68.75 0,280% 1,463% 5,000% 0,19 1,01 3,44 

11. Referent  a les eines 
manuals 55.56 21,039% 10,244% 5,556% 11,69 5,69 3,09 

12. Escales de mà 100.00 1,861% 7,500% 2,778% 1,86 7,50 2,78 
13. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

Valors totals fase de l'obra  52,73 30,05 25,87 
Resultat  52,39% 
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RISCOS 
FONAMENTACIÓ 

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 12.50 9,974% 8,110% 1,111% 1,25 1,01 0,14 

2. Caiguda a diferent nivell 3.57 9,531% 46,128% 59,444% 0,34 1,65 2,12 

3. Cops contra objectes 70.00 5,214% 3,171% 1,667% 3,65 2,22 1,17 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 63.64 5,460% 4,665% 3,333% 3,47 2,97 2,12 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 25.00 9,142% 2,957% 0,000% 2,29 0,74 - 

6. Desplom de talussos 68.75 4,781% 3,323% 6,111% 3,29 2,28 4,20 
7. Sobreesforç 80.00 30,065% 3,567% 0,000% 24,05 2,85 - 
8. Contacte elèctric 100.00 0,309% 1,524% 7,222% 0,31 1,52 7,22 
9. Incendi i explosions 100.00 0,154% 0,854% 1,111% 0,15 0,85 1,11 
10. Grua 100.00 0,343% 0,945% 2,222% 0,34 0,95 2,22 
11. Referent a la maquinària 
d'obra 75.00 0,280% 1,463% 5,000% 0,21 1,10 3,75 

12. Referent  a les eines 
manuals 44.44 21,039% 10,244% 5,556% 9,35 4,55 2,47 

13. Escales de mà 100.00 1,861% 7,500% 2,778% 1,86 7,50 2,78 
14. Petita maquinària 
auxiliar 83.33 1,438% 4,817% 4,444% 1,20 4,01 3,70 

15. Bomba de formigonat 100.00 0,407% 0,732% 0,000% 0,41 0,73 - 

Valors totals fase de l'obra    52,17 34,95 33,01 

Resultat  51,91% 
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RISCOS ESTRUCTURA Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 77.78 9,974% 8,110% 1,111% 7,76 6,31 0,86 

2. Caiguda a diferent nivell 94.12 9,531% 46,128% 59,444% 8,97 43,42 55,95 

3. Cops contra objectes 100.00 5,214% 3,171% 1,667% 5,21 3,17 1,67 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 75.00 5,460% 4,665% 3,333% 4,10 3,50 2,50 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 75.00 9,142% 2,957% 0,000% 6,86 2,22 - 

6. Sobreesforç 85.71 30,065% 3,567% 0,000% 25,77 3,06 - 

7. Contacte elèctric 77.78 0,309% 1,524% 7,222% 0,24 1,19 5,62 

8. Incendi i explosions 75.00 0,154% 0,854% 1,111% 0,12 0,64 0,83 

9. Grua 100.00 0,343% 0,945% 2,222% 0,34 0,95 2,22 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 76.19 0,280% 1,463% 5,000% 0,21 1,11 3,81 

11. Referent  a les eines 
manuals 87.50 21,039% 10,244% 5,556% 18,41 8,96 4,86 

12. Escales de mà 100.00 1,861% 7,500% 2,778% 1,86 7,50 2,78 
13. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

14. Bomba de formigonat 57.14 0,407% 0,732% 0,000% 0,23 0,42 - 

Valors totals fase de l'obra  81,52 87,25 85,55 

Resultat  81,60% 
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OBRA A: Fase Enderrocs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS ENDERROCS Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 85.71 9,974% 8,110% 1,111% 8,55 6,95 0,95 
2. Caiguda a diferent nivell 100.00 9,531% 46,128% 59,444% 9,53 46,13 59,44 
3. Cops contra objectes 40.00 5,214% 3,171% 1,667% 2,09 1,27 0,67 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 100.00 5,460% 4,665% 3,333% 5,46 4,66 3,33 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 66.67 9,142% 2,957% 0,000% 6,09 1,97 - 

6. Sobreesforç 62.50 30,065% 3,567% 0,000% 18,79 2,23 - 
7. Contacte elèctric 100.00 0,309% 1,524% 7,222% 0,31 1,52 7,22 
8. Incendi i explosions 85.71 0,154% 0,854% 1,111% 0,13 0,73 0,95 
9. Referent a la maquinària 
d'obra 77.27 0,280% 1,463% 5,000% 0,22 1,13 3,86 

10. Referent  a les eines 
manuals 66.67 21,039% 10,244% 5,556% 14,03 6,83 3,70 

11. Escales de mà 100.00 1,861% 7,500% 2,778% 1,86 7,50 2,78 
12. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

Valors totals fase de l'obra   68,49 85,75 87,36 

Resultat    68,75% 
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OBRA B: Fase Enderrocs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS ENDERROCS Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 60.00 9,974% 8,110% 1,111% 5,98 4,87 0,67 
2. Caiguda a diferent nivell 35.71 9,531% 46,128% 59,444% 3,40 16,47 21,23 
3. Cops contra objectes 33.33 5,214% 3,171% 1,667% 1,74 1,06 0,56 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 41.67 5,460% 4,665% 3,333% 2,28 1,94 1,39 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 25.00 9,142% 2,957% 0,000% 2,29 0,74 - 

6. Sobreesforç 40.00 30,065% 3,567% 0,000% 12,03 1,43 - 

7. Contacte elèctric 93.75 0,309% 1,524% 7,222% 0,29 1,43 6,77 

8. Incendi i explosions 80.00 0,154% 0,854% 1,111% 0,12 0,68 0,89 
9. Referent a la maquinària 
d'obra 50.00 0,280% 1,463% 5,000% 0,14 0,73 2,50 

10. Referent  a les eines 
manuals 33.33 21,039% 10,244% 5,556% 7,01 3,41 1,85 

11. Escales de mà 50.00 1,861% 7,500% 2,778% 0,93 3,75 1,39 
12. Petita maquinària 
auxiliar 80.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,15 3,85 3,56 

Valors totals fase de l'obra   37,36 40,37 40,79 
Resultat    37,40% 
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OBRA C: Fase Estructura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS ESTRUCTURA Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 41.67 9,974% 8,110% 1,111% 4,16 3,38 0,46 
2. Caiguda a diferent nivell 31.37 9,531% 46,128% 59,444% 2,99 14,47 18,65 
3. Cops contra objectes 35.71 5,214% 3,171% 1,667% 1,86 1,13 0,60 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 44.44 5,460% 4,665% 3,333% 2,43 2,07 1,48 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 25.00 9,142% 2,957% 0,000% 2,29 0,74 - 

6. Sobreesforç 16.67 30,065% 3,567% 0,000% 5,01 0,59 - 

7. Contacte elèctric 88.89 0,309% 1,524% 7,222% 0,27 1,36 6,42 

8. Incendi i explosions 66.67 0,154% 0,854% 1,111% 0,10 0,57 0,74 

9. Grua 90.63 0,343% 0,945% 2,222% 0,31 0,86 2,01 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 44.44 0,280% 1,463% 5,000% 0,12 0,65 2,22 

11. Referent  a les eines 
manuals 11.11 21,039% 10,244% 5,556% 2,34 1,14 0,62 

12. Escales de mà 57.14 1,861% 7,500% 2,778% 1,06 4,29 1,59 
13. Petita maquinària 
auxiliar 14.29 1,438% 4,817% 4,444% 0,21 0,69 0,64 

14. Bomba de formigonat 80.00 0,407% 0,732% 0,000% 0,33 0,59 - 

Valors totals fase de l'obra  23,48 32,52 35,42 

Resultat  23,61% 
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OBRA D : Fases Moviment de terres, Fonamentació i Estructura 
 

RISCOS MOVIMENT 
TERRES  

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 80.00 9,974% 8,110% 1,111% 7,98 6,49 0,89 
2. Caiguda a diferent nivell 81.82 9,531% 46,128% 59,444% 7,80 37,74 48,64 
3. Cops contra objectes 100.00 5,214% 3,171% 1,667% 5,21 3,17 1,67 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 33.33 5,460% 4,665% 3,333% 1,82 1,55 1,11 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 100.00 9,142% 2,957% 0,000% 9,14 2,96 - 

6. Desplom de talussos 66.67 4,781% 3,323% 6,111% 3,19 2,22 4,07 

7. Sobreesforç 58.33 30,065% 3,567% 0,000% 17,54 2,08 - 

8. Contacte elèctric 100.00 0,309% 1,524% 7,222% 0,31 1,52 7,22 

9. Incendi i explosions 85.71 0,154% 0,854% 1,111% 0,13 0,73 0,95 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 68.75 0,280% 1,463% 5,000% 0,19 1,01 3,44 

11. Referent  a les eines 
manuals 44.44 21,039% 10,244% 5,556% 9,35 4,55 2,47 

12. Escales de mà 66.67 1,861% 7,500% 2,778% 1,24 5,00 1,85 
13. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

Valors totals fase de l'obra  65,34 73,84 76,76 
Resultat  65,47% 
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RISCOS 
FONAMENTACIÓ 

Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 72.73 9,974% 8,110% 1,111% 7,25 5,90 0,81 

2. Caiguda a diferent nivell 53.85 9,531% 46,128% 59,444% 5,13 24,84 32,01 

3. Cops contra objectes 76.92 5,214% 3,171% 1,667% 4,01 2,44 1,28 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 54.55 5,460% 4,665% 3,333% 2,98 2,54 1,82 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 100.00 9,142% 2,957% 0,000% 9,14 2,96 - 

6. Desplom de talussos 55.56 4,781% 3,323% 6,111% 2,66 1,85 3,40 
7. Sobreesforç 75.00 30,065% 3,567% 0,000% 22,55 2,68 - 
8. Contacte elèctric 100.00 0,309% 1,524% 7,222% 0,31 1,52 7,22 
9. Incendi i explosions 87.50 0,154% 0,854% 1,111% 0,13 0,75 0,97 
10. Grua 87.10 0,343% 0,945% 2,222% 0,30 0,82 1,94 
11. Referent a la maquinària 
d'obra 66.67 0,280% 1,463% 5,000% 0,19 0,98 3,33 

12. Referent  a les eines 
manuals 33.33 21,039% 10,244% 5,556% 7,01 3,41 1,85 

13. Escales de mà 92.86 1,861% 7,500% 2,778% 1,73 6,96 2,58 
14. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

15. Bomba de formigonat 90.00 0,407% 0,732% 0,000% 0,37 0,66 - 

Valors totals fase de l'obra    65,20 63,13 61,65 

Resultat  65,17% 
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RISCOS ESTRUCTURA Compliment 
check-list 

Coeficient de ponderació Puntuació 

Lleus Greus Mortals Lleus  Greus Mortals 
1. Caiguda al mateix nivell 58.33 9,974% 8,110% 1,111% 5,82 4,73 0,65 

2. Caiguda a diferent nivell 96.08 9,531% 46,128% 59,444% 9,16 44,32 57,11 

3. Cops contra objectes 78.57 5,214% 3,171% 1,667% 4,10 2,49 1,31 
4. Caiguda d'objectes a 
diferent nivell 66.67 5,460% 4,665% 3,333% 3,64 3,11 2,22 

5. Trepitjades a objectes 
punxents 100.00 9,142% 2,957% 0,000% 9,14 2,96 - 

6. Sobreesforç 75.00 30,065% 3,567% 0,000% 22,55 2,68 - 

7. Contacte elèctric 100.00 0,309% 1,524% 7,222% 0,31 1,52 7,22 

8. Incendi i explosions 77.78 0,154% 0,854% 1,111% 0,12 0,66 0,86 

9. Grua 87.10 0,343% 0,945% 2,222% 0,30 0,82 1,94 
10. Referent a la maquinària 
d'obra 66.67 0,280% 1,463% 5,000% 0,19 0,98 3,33 

11. Referent  a les eines 
manuals 33.33 21,039% 10,244% 5,556% 7,01 3,41 1,85 

12. Escales de mà 92.86 1,861% 7,500% 2,778% 1,73 6,96 2,58 
13. Petita maquinària 
auxiliar 100.00 1,438% 4,817% 4,444% 1,44 4,82 4,44 

14. Bomba de formigonat 90.00 0,407% 0,732% 0,000% 0,37 0,66 - 

Valors totals fase de l'obra  65,86 80,13 83,53 

Resultat  66,08% 
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Annex III. Dades d’accidentalitat a les obres visitades 
 
Abans de fer l’explicació dels accidents a les obres visitades, hem d’esmentar que no ha 
estat fàcil la recollida de les mateixes ja que, moltes empreses es mostren reticents a 
donar aquesta informació. Per aquest motiu només disposem de dades d’accidents 
referents a quatre obres de les nou visitades. 
De les altres cinc obres només ens van informar que no s’havien produït accidents. 
Això demostra la dificultat d’aconseguir segons quin tipus d’informació a les obres. 
 
Seguidament realitzarem una llista dels accidents produïts en cada una de les obres de 
les que disposem les dades. 
 
Obra A (Fase enderrocs): No s’han produït accidents. 
Obra B (Fase enderrocs) : No s’han produït accidents. 
Obra C (Fase estructura):  
 

Risc  Accident Lesió 
Cops contra objectes Cop amb taula de l’encofrat Contusió nasal 
Cops contra objectes Cop amb porta vehicle Tall al front 
Caiguda mateix nivell Entrebanc amb biga  Aixecament ungla del peu 

Grua Cop amb una eslinga Tall a la cara 
Caiguda mateix nivell Entrebanc al vestuari Trencament dit petit de la 

mà dreta 
Bomba de formigonat Cop amb el tub de bombeig Tall al pulgar de la mà 

esquerra 
Cops contra objectes Cop amb vallat perimetral Contusió al peu esquerra 

Caiguda a diferent nivell Caiguda a la rampa mullada Tall i cop a la mà dreta 
 
Obra D (Fase moviment de terres, fonamentació i estructura): Accidents només a la 
fase de fonamentació i d’estructura. 
 

Fase Risc Accident Lesió 
Fonamentació Caiguda d’objectes 

diferent nivell 
Caiguda d’una barra 

de ferro 
Contusió lleu a la mà 

Fonamentació Cops contra objectes Cop amb l’armat 
del mur 

Fissura d’una costella 

Estructura Caiguda d’objectes 
diferent nivell 

Caiguda d’una barra 
de ferro 

Contusió a un costat 
del cos 

Estructura Caiguda a diferent 
nivell 

Entrebanc en una 
rampa 

Contusió al genoll 

 
Obra C/Vallès (Fase enderrocs i  moviment de terres):No s’han produït accidents 
Obra C/ Girona (Fase estructura):  
  

Risc  Accident Lesió 
Petita maquinària 

auxiliar 
Projecció de partícules en 
l’ús del martell pneumàtic 

Impacte de partícules a l’ull 

 
Obra C/Camp (Fase fonamentació): No s’han produït accidents 
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 Obra C/ Monturiol (Fase moviment de terres i fonamentació): No s’han produït 
accidents. 
 
Obra C/ Lepant (Fase moviment de terres, fonamentació i  estructura):  
 

Fase Risc Accident Lesió 
Fonamentació Caiguda a diferent 

nivell 
Caiguda des d’un 
tauló que feia de 

passarel·la 

Contusió al peu 
esquerra 

 
 
 


