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1. Objectiu del projecte 

L'objectiu d’aquest treball final de grau anomenat “Seguiment de la implantació del Pla 

de Seguretat i Salut de l'obra del Centre cívic de Bon Pastor” vol comprovar la 

seguretat de l’obra a traves del redactat del Pla de Seguretat i Salut. Així que primer 

de tot vam llegir i estudiar el Pla. Ens vam quedar amb les partides de l’obra més 

representatives i les més important. Al document de totes les partides analitzades 

consultàvem quins perills hi havia i quines mesures de seguretat explicitava referent 

als perills i sempre seguint la normativa. Després a través de les visites d’obra i amb 

les trobades amb el coordinador de Seguretat i Salut analitzàvem si s’havia fet cas a 

les mesures redactades al Pla.   

2. Dades de l’Obra 

2.1 Descripció del lloc on es realitzarà l’obra 

L'obra es realitzarà en un edifici ja construït dins del nucli urbà de Barcelona, més 

concretament a la plaça Robert Gerhard 3-4, al districte de Sant Andreu. L’edifici és el 

Centre Cívic Nou Pastor. Una de les característica que hem de tenir en compte és que 

durant les obres el centre romandrà obert per la gent del barri. 

     

 

 

 

 

 

 

2.2 Descripció de les obres 

Les obres que es realitzaran són les següents:  

Obres d'ampliació  

• Ampliació d’una planta a l'actual terrat de l'edifici, seguint els volums existents i 

respectant l’actual pati de llums. La façana del terrat es d'una planta alçada i amb la 
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mateixa composició que la resta de façana, per aquest motiu, i atès que les claraboies  

de l’altra banda ocupen tota la planta, només s’haurà de realitzar el sostre entre la 

façana i les claraboies i acabar els tancaments laterals i les finestres.  

• Reforma de la coberta per aconseguir el mateix efecte d'il·luminació indirecta que 

l'existent, i a més aprofitar per col·locar una escala que permeti la sortida a les 

cobertes pel manteniment. 

Obres d'accessibilitat  

• Localització d'un segon ascensor de volum petit. La seva ubicació s'ha efectuat a la 

cantonada interior amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte en la distribució i no 

interferir en els espais principals. Aquesta implantació implica la modificació de l'escala 

per adequar-la als recorreguts proposats.  

• Ampliació del recorregut de l’ascensor principal per poder accedir a la planta que 

s'amplia al terrat.  

• Adaptar els vestidors de la sala d'actes amb la realització d’un vestuari adaptat amb 

accés independent 

• Finalment el projecte contempla una passarel·la a la primera planta des del vestíbul 

de l'ascensor principal fins a la zona on actualment hi ha l'emissora de ràdio.  

Obres de reforma  

• Modificar els despatxos del costat de l'ascensor de la planta baixa i la primera, per 

motius d'il·luminació i ventilació. Per això s'obre una nova finestra a la façana de les 

dues plantes.  

• Baixar l'espai de la planta tercera al mateix àmbit de la planta segona, d'aquesta 

manera s’aprofita  part de la terrassa de sobre la sala polivalent com a pati d'esbarjo. 

Adaptació, a la planta remuntada, de les sales de la caldera i la de la maquinària de 

l'ascensor.  

• Substitució de la tarima de l'escenari actual de la sala polivalent de planta baixa per 

una de nova, traslladant els sistemes d'il·luminació, so i decorats.  

• Col·locació d'un sistema per poder enfosquir la sala polivalent de planta baixa i 

reparar o substituir les portes d'accés actual.  

• Col·locació de mosquiteres en totes les finestres practicables del centre.  
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• Col·locació de tapes en els vàters de tots els serveis higiènics ja que actualment no 

en tenen.  

• Aplicació de les mesures acústiques a la sala polivalent d'acord amb l'estudi acústic 

realitzat i adjuntat.  

• Pintar tot el Centre.  

• Col·locació de rètols de senyalització d'espais i usos. 

• Col·locació de miralls a la sala polivalent. Obres de prevenció d'incendis per 

aconseguir que el centre s'adapti a la normativa actual de prevenció d'incendis i 

complir amb les longituds màximes d'evacuació.  

• Enderrocar l'escala existent i construir una altra protegida que compleixi amb els 

requeriments actuals.  

• Convertir l'escala del costat de l'ascensor en protegida i obrir una finestra a cada 

planta per ventilar.  

• Realitzar una sortida alternativa des del vestíbul de la planta baixa per darrere 

l'escenari actual de la sala polivalent de la planta baixa, i obrir una porta a la façana 

del carrer de la Mare Eterna.  

• Com que és necessita ampliar l’amplada de pas per a l'evacuació en cas d'incendi, 

s'ampliarà l'amplada de pas de la sortida principal substituint el tancament per un altre 

amb 4 portes de pas.  

• Adaptar les instal·lacions contra incendis existents i incorporar-ne de noves, d'acord 

amb la normativa vigent 

Obres de reparació de patologies  

Les obres necessàries per reparar les humitats a la coberta provinents del tancament 

vidriat de les claraboies i de la placa d'ancoratge d'un tirant de l'antena de ràdio. La 

primera patologia queda resolta amb l'eliminació del tancament i la realització d'un nou 

sostre. La segona es resol canviant de lloc l'antena, ja que es derivarà aquest tros de 

coberta per fer un lluernari que il·lumini la part posterior del centre de la mateixa 

manera que actualment. 
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Criteris estructurals, constructius i d'instal·lacions  

Es preveu la realització d'una estructura lleugera, tant en la vertical com l'horitzontal, 

basada en pilars i jàsseres metàl·liques, sostres de xapa i cobertes lleugeres. Com els 

fonaments són a base de pilots, l'augment del pes que suposa la remunta no és 

significatiu. A més, es preveu uir el sobrepès de les cobertes transitables que ara són 

pesades.  

Pel mateix motiu de no incrementar excessivament el pes a causa de l'ampliació, el 

sistema constructiu serà amb elements i sistemes poc pesats: tancaments de xapa, 

extradossats i distribucions amb sistema de plaques de guix laminat sobre estructura 

metàl·lica, cobertes lleugeres, etc. Pel que fa a les instal·lacions, quan s’adapta tot 

l'edifici a la vigent normativa d'incendis caldrà adaptar i implementar aquelles que 

venen determinades per la superfície i l'ús de l'edifici. La resta d'instal·lacions com 

aigua, sanejament i electricitat es connectaran a les existents per tal d'evitar una 

intervenció total a l'edifici. El mateix criteri s'aplica a la instal·lació tèrmica de 

calefacció, deixant les plantes existents amb el sistema actual i implementant un nou 

sistema similar a l'existent en la nova planta.  

Com que es retira l'antena de ràdio existent amb parallamps incorporat segons 

normativa, cal implantar nou parallamps. 

 

3. Seguiment del pla de seguretat: fases i activitats 

 

Metodologia que s’estableix per avaluar els riscos: 

ORIENTACIÓN SOBRE LAS PROBABILIDADES DE QUE OCURRA UN ACCIDENTE 

Probabilidad REMOTA. La  situación de riesgo y lesiones rara vez ocurren.  

Probabilidad POSIBLE. La  situación de riesgo y lesiones a veces ocurren.  

Probabilidad CIERTA. La  situación de riesgo y lesiones suelen ocurrir.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS POSIBLES DE UN ACCIDENTE 

LEVES 
Cuando se estime que pueden ocurrir heridas y rasguños superficiales 

Irritaciones por presencia de polvo. 

Magulladuras superficiales, dislocaciones leves de algún hueso. 

Consecuencias similares 

.GRAVES 
Cuando se estime que pueden ocurrir heridas abiertas, rasguños profundo o con arranque del tejido cutáneo y 

roturas de huesos. 

Heridas en los ojos por partículas. 

Magulladuras, dislocaciones  serias de algún hueso, fracturas simples de huesos con consecuencias graves pero 

recuperables. 

Quemaduras importantes. 

Enfermedades que conducen a la incapacidad laboral menor.  

MUY GRAVES 
Cuando se estime que pueden ocurrir heridas, rasguños, roturas abiertas de huesos de verdadera importancia 

para la salud. 

Enfermedades que conducen a la incapacidad laboral mayor. 

Amputaciones traumáticas o por cirugía necesaria, politraumatismos, pérdidas de la movilidad de los 

miembros, paraplejías, fallecimiento. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CADA RIESGO IDENTIFICADO 

 Calificación de las consecuencias o lesiones posibles 

LEVES GRAVES MUY GRAVES 

Probabilidad: REMOTA Riesgo trivial. Riesgo tolerable. Riesgo moderado. 

Probabilidad: POSIBLE Riesgo tolerable. Riesgo moderado. Riesgo importante. 

Probabilidad: CIERTA Riesgo moderado. Riesgo importante. Riesgo intolerable. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS EN LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

Posibilidad de que 

suceda 

Calificación del riesgo con la  

prevención considerada 

Consecuencias del 

accidente 

R Remota 
Rt 

Riesgo trivial 
Ri 

Riesgo importante 
Ll 

Lesiones Leves 

P Posible Rto Riesgo tolerable Rin Riesgo Intolerable Lg Lesiones Graves 

C 
Cierta Rm Riesgo moderado   Mg Lesiones muy Graves 
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3.1 Implantació d’obra 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 
Implantación de Obra,  Acometidas y 
conexiones para Servicios Provisionales de 
Obra, (Fuerza, Agua, Alcantarillado) 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caída a distinto nivel. X    X   X    

Caída al mismo nivel.  X   X   X     

Cortes por manejo de herramientas. X   X   X     

Contactos Eléctricos. X    X   X    

Proyección  de fragmentos y  partículas X    X   X    

Atrapamiento por o entre objetos X    X   X    

Sobreesfuerzos por posturas forzadas o soportar 

cargas. 
X  

 
X   X   

  

Ruido ambiental y puntual. X   X   X     

Sobreesfuerzos por posturas forzadas o soportar 
cargas. 

X  
 

X   X   
  

Dermatitis por contacto con el cemento (cimentación). X   X   X     

Exposición a condiciones medioambientales  X   X   X     

Atropellos X    X   X    

Incendios X    X   X    

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Manipulació manual de les carregues seguint les instruccions de les 

posicions: tots els treballadors tenien la formació bàsica, per tant, tenien la informació 

per realitzar-ho correctament. De totes maneres no hi va haver cap mena de control de 

si es realitzaven correctament o no.  

c) Utilització de les escales i bastides amb bon estat: tots els treballadors tenien 

els mecanismes per informar que els objectes estaven en mal estat i se’ls obligava a 

dir-ho al més ràpid possible per actuar amb celeritat. 
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d) Utilització de maquinària amb marcat CE: el propi coordinador de seguretat i 

salut quan realitzava la visita d’obra comprovava que la maquinària tingués el 

marcatge CE. El cap d’obra també ho comprovava quan rebia les fitxes de la 

maquinària. 

e) Realitzar les connexions elèctriques amb els fusibles i/o interruptors 

desconnectats per tal de treballar sense tensió a la : abans dels treballs es 

verificava la seva desconnexió i falta de tensió, a més  de protegir contra la connexió 

accidental de la mateixa. 

f) Les rases estaran senyalitzades i protegides davant les caigudes: en aquesta 

fase d’obra jo no vaig veure cap mena de rases, per tant no se si es van fer les accions 

pertinents per estar ben protegides. 

g) Les connexions dels serveis i les instal·lacions les realitzarà personal 

experimentat: es va complir amb el personal adequat. 

Proteccions col·lectives 

a) Valla de tancament perimetral: s’ha senyalitzat el perímetre de l’obra correctament 

amb valles de tancament.   

 

 

 

 

 

b) Sol·licitar plans de xarxes per no haver de creuar las canalitzacions 

enterrades: abans d’iniciar els treballs s’investigava on estava la ubicació de les 

instal·lacions al subsòl. 

c) Mantenir la maquinària i les eines elèctriques en bon estat: el coordinador 

facilitava una fitxa al cap d’obra en què cada cop que una màquina o eina entrava a 

l’obra s’havia d’apuntar, s’especificava a qui pertanyien les eines i el seu estat 

d’entrada. Periòdicament és feia un control d’elles per verificar que seguien en bon 

estat.  
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Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període 

d’implantació d’obra.  

e) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 

f) Equip anti-caiguda: els operaris van tenir a la seva disposició el sistema d’arnés de 

seguretat retràctils i tots els enclatges per poder-se assegurar a l’hora de realitzar les 

tasques.  

g) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

h) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

i) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

j) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra.  

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a 

l’obra es va col·locar un cartell en que constaven les 

principals obligacions dins de l’obra. 
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3.2 Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camions de les 

instal·lacions provisionals pels treballadors dels mòduls prefabricats 

metàl·lics i valles de tancament. 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 

Montaje, mantenimiento y retirada con 
carga sobre camión de las instalaciones 
provisionales para los trabajadores de 
módulos prefabricados metálicos y Vallas 
de cierre. 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Atrapamiento entre objetos durante maniobras de carga 

y descarga de los módulos metálicos.  
X    X   X    

Caídas de personas a distinto nivel. X    X   X    

Caídas de personas al mismo nivel.  X  X    X    

Golpes por penduleos (intentar dominar la oscilación de 
la carga directamente con las manos, no usar cuerdas 

de guía segura de cargas). 
X    X   X    

Proyección violenta de partículas a los ojos (polvo de la 

caja del camión, polvo depositado sobre los módulos, 
demolición de la cimentación de hormigón). 

X   X   X     

Caída de carga por eslingado peligroso (no usar 

aparejos de descarga a gancho de grúa). 
X    X   X    

Dermatitis por contacto con el cemento (cimentación). X   X   X     

Contactos con la energía eléctrica. X    X   X    

Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación de 
componentes pesados. 

 X  X    X    

Sobre esfuerzos por: excavación a mano de los 

agujeros para hinca de los pies derechos. 
 X  X    X    

Cortes por el manejo de los componentes X    X   X    

Golpes por desplome de los componentes. X    X   X    

Atrapamientos pos los componentes. X    X   X    

Atropellos X    X   X    

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 
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b) Manipulació manual de les carregues seguint les instruccions posturals: tots 

els treballadors tenien la formació bàsica, per tant, tenien la informació per realitzar-ho 

correctament. De totes maneres no hi va haver cap mena de control de si es 

realitzaven correctament o no.  

c) Utilització de les escales i bastides amb bon estat: tots els treballadors tenien 

els mecanismes per informar que els objectes estaven en mal estat i se’ls obligava a 

dir-ho al més ràpid possible per actuar amb celeritat. 

d) Utilització de maquinària amb marcat CE: el propi coordinador de seguretat i 

salut quan realitzava la visita d’obra comprovava que la maquinària tingués el 

marcatge CE. El cap d’obra també ho comprovava quan rebia les fitxes de la 

maquinària. 

e) Realitzar les connexions elèctriques amb els fusibles i/o interruptors 

desconnectats per tal de treballar sense tensió a la : abans dels treballs es 

verificava la seva desconnexió i falta de tensió, a més  de protegir contra la connexió 

accidental de la mateixa. 

f) En les operacions de manipulació de carregues quant l’operador de la 

maquinaria de elevació (grua) no disposi de visió serà ajudat: la persona que 

ajudava tenia una bona visió de la carrega i el sistema de comunicació era amb 

senyals i era l’adequat ja que s’entenien a la perfecció.   

Proteccions col·lectives 

a) No transporta les carregues per damunt dels treballadors: es van coordinar bé 

les tasques perquè en el moment de la descarregada no hi havia cap treballador en la 

zona d’influència. 

b) Utilitzar cadenes en bon estat i amb capacitat de carrega per moure els 

mòduls: l’empresa encarregada va ser la responsable de porta i utilitzar les cadenes 

adequades. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 
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a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de 

muntatge. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

f) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

h) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra.  

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

b) Senyalització vial: és va tallar la via amb una valla per fer les descarregades, ja 

que es un carrer poc transitat. 

c) Senyalització acústica de la marxa endarrere dels camions de transport de 

mòduls: aquesta responsabilitat era de l’empresa del camió, de totes maneres si que 

tenia el dispositiu.  
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3.3 Instal·lacions provisionals d’obra 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 
Instalaciones provisionales de obra: 
(Electricidad, fontanería, saneamiento) 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares 

deteriorados, improvisados o peligrosos).  
X   X   X     

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del 

terreno o de losas, desorden, usar medios auxiliares 
deteriorados, improvisados o peligrosos). 

X    X   X    

Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, 

empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 
eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 

X    X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X    X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos. X   X   X     

Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 

tijeras, alicates). 
X   X   X     

Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y 

cuadros, manejo de guías y cables). 
X   X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de guías. X   X   X     

Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y 

los cables. 
X   X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 

inflamables). 
X   X   X     

 

Mesures de prevenció 

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

 

 

b) Mantenir la maquinaria i els equips en bon estat: com s’ha explicat en altres 

partides, per complir aquesta premissa els treballadors que van utilitzar la maquinària 

jugaven un paper molt important, ja que eren els primer en detectar les anomalies, per 

tant se’ls demana que ho comuniquin.  
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c) No desactivar les mesures de seguretat: no es va detectar cap mena d’acció per 

desactivar les mesures de seguretat.  

d) Disposar les mànegues de forma ordenada:  les instal·lacions anaven ben 

ordenades i grapades a la paret, per evitar tenir enredades les mànegues. 

e) Protegir els forats, per evitar caigudes: amb les revisions que feia el coordinador 

setmanalment era fàcil de detectar si els forats estaven ben protegits. De totes 

maneres el coordinador es va troba algun forat mal protegit, evidentment ho va fer 

rectificar al instant. 
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f) Delimitar la zona de treball, per impedir la presència de treballadors: per 

impedir que treballadors externs a l’activitat es posessin en perill, es va fer saber a tots 

els treballadors quines activitats es duien a terme durant el dia, d’aquesta manera 

tothom estava informant.  

g) No realitzar treballs que puguin produir guspires durant la projecció i 

manipulació de productes: les tasques van estar ven programades per no realitzar 

aquest perills.  

h) Tenir les fitxes de seguretat dels productes utilitzats: el coordinador va tenir 

controlades les fitxes de seguretat dels productes que entraven a l’obra (dissolvents, 

pintures...). 

i) Es seguiran les instruccions d’ús de l’escala mà i basties: tots els treballadors 

que utilitzaven les escales o les bastides tenien l’obligació de fer-ho amb seguretat i 

fer-ne un bon ús. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) No desactivar els dispositius i mesures de seguretat: no vaig detectar que es 

fes res al respecte, però el sentit comú dels operaris va fer que no es desactives els 

dispositius i mesures de seguretat.  

c) Baranes de 90cm d’alt com a mínim, com a protecció de les escales, obertures 

de façana, forat d’ascensor i bastides: les baranes van estar sempre col·locades 

correctament i en els llocs indicats. 

d) Connexió a terra de totes les màquines elèctriques, excepte les eines 

elèctriques portàtils dotades d’aïllament: la pròpia maquinària utilitzada ja portava 

el sistema de connexió a terra, degut a que ja tenia el marcatge CE. Periòdicament es 

van fer proves per comprovar l’efectivitat dels diferencials com les postes a terra a 

l’obre. 
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Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

i) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.  

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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3.4 Instal·lació de les canonades 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Instalación de tuberías. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo de instalación de tuberías  

 X  X    X    

Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). X   X   X     

Golpes por objetos desprendidos en manipulación 

manual. 
X   X   X     

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por 
(utilización de elementos inseguros para la maniobra: 

módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, 
el de un maquinillo, etc.). 

X    X   X    

Caídas de personas al caminar por las proximidades de 
una zanja (ausencia de iluminación, de señalización o 

de oclusión). 
X   X   X     

Derrumbamiento de las paes de la zanja,  (ausencia de 

blindajes, utilización de entibaciones artesanales de 
madera). 

X    X   X    

Interferencias: conducciones subterráneas; (inundación 

súbita, electrocución). 
X    X   X    

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 

X   X   X     

Estrés térmico (por lo general por temperatura alta). X   X   X     

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. X   X   X     

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas 

de albañilería. 
X   X   X     

Dermatitis por contacto con el cemento. X   X   X     

Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberías y 
sellados). 

X    X   X    

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 

incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el tubo, 
durante el transporte a gancho de grúa o durante su 
instalación, uña u horquilla de suspensión e instalación 

corta o descompensada, rodar el tubo con caída en la 
zanja “acopio al borde sin freno o freno incorrecto”). 

X     X    X  

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, freno a 
brazo, de la carga en suspensión a gancho de grúa, 

rodar el tubo “acopio sin freno o freno incorrecto”). 
X     X    X  

Polvo (corte de tuberías en vía seca). X   X   X     

Proyección violenta de partículas (corte de tuberías en 
vía seca). 

X    X   X    

Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a brazo, 

cargar tubos a hombro). 
X   X   X     

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de les normes preventives: un cop per 

setmana rebien la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora de 
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la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsa la realitat. El cap d’obra 

també ajudava a que es complissin les normes de prevenció, ja que estava 

conscienciat amb la importància de la seguretat dins de l’obra. 

b) El personal que realitza aquest tipus de treballs estarà qualificada per 

realitzar-los: el coordinador va obligar que tothom fes la feina pel que estava preparat.  

c) Els treballs realitzats en ambients perillosos es faran amb una planificació 

prèvia: com que hi va haver una planificació de l’obra general, es va tenir una especial 

cura i una bona informació de les activitats que suposaven un perill, per tal que quant 

es realitzaven, tothom fes la seva tasca d’una manera segura. 

Proteccions col·lectives 

a) Tanca del tipus “ajuntament”: a l’obra sempre hi va haver aquestes tanques per 

delimitar alguna zona en qualsevol moment. 

b) Mantenir les eines elèctriques en bon estat: el coordinador facilitava una fitxa al 

cap d’obra en què cada cop que una eina entrava a l’obra s’havia d’apuntar, 

s’especificava a qui pertanyien les eines i el seu estat d’entrada. Periòdicament és feia 

un control d’elles per verificar que seguien en bon estat.  

c) Mantenir la maquinària en bon estat: en aquesta partida no es va utilitzar molta 

maquinària, així que tampoc es van dedicar molts esforços per controlar-ho.   

d) Sol·licitar plans de xarxes per no haver de creuar canalitzacions enterrades: 

es va tenir tota la documentació necessària per saber on hi havien les canalitzacions 

enterrades. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la  

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  
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c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

j) Vestit d’aigua: equipació que facilitava la constructora als seus treballadors per 

realitzar les tasques amb les millors garanties. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització vial: : és va tallar la via amb una balla per fer les descarregades del 

material,  ja que es un carrer poc transitat 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.5.Encofrats, desencofrats per construcció de sabates, forjats i lloses 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 
Encofrado, desencofrado para construcción 
de zapatas, forjados, losas. 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo.  

 X   X   X    

Caída de personas a distinto nivel por (estancia, trabajo, 

o caminar sobre las bovedillas con o sin mallazos, sobre 
semiviguetas). 

X    X   X    
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Sobre esfuerzos (manipulación de objetos pesados, 
viguetas, posturas forzadas). 

X   X   X     

Caída a distinto nivel por (pérdida de conciencia, 

lipotimias por recepción a lance e instalación de 
bovedillas). 

X    X   X    

Cortes y erosiones en las manos (recepción a lance de 
bovedillas). 

X    X   X    

Caída de bovedillas en sustentación a gancho de grúa 

sobre las personas por (ausencia de empaquetado, 
eslingado deficiente, ausencia de flejes, bateas 

peligrosas). 

X    X   X    

Caída desde altura por empuje penduleo de la carga en 

sustentación a gancho de grúa. 
X    X   X    

Cortes por utilizar la sierra circular (ausencia o 
anulación de la protección del disco de corte). 

X    X   X    

Ruido por maquinaria. X   X    X    

Proyección violenta de fragmentos o partículas (sierra 

de disco, viento fuerte). 
X    X   X    

Caída de objetos desde altura por mal apilado de la 
madera o de los puntales. 

X    X   X    

Golpes en las manos durante la clavazón para la 

construcción de tabicas. 
X    X   X    

Caída desde altura de los encofradores por los bordes o 

huecos de los forjados. 
X    X   X    

Caída desde altura de los paquetes de madera o del 

resto de componentes del forjado en suspensión a 
gancho de grúa (puntales, sopandas, bovedillas). 

X     X    X  

Caída desde altura de madera o de puntales y 
sopandas durante las operaciones de desencofrado. 

(Ritmos de producción muy rápidos, exceso de 
confianza, impericia). 

X     X    X  

Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.  X   X    X   

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular (anular o 
quitar la protección). 

X    X   X    

Electrocución por anulación de las tomas de tierra de la 

maquinaria eléctrica (conexiones directas a cable 
desnudo, empalmes a base de cinta aislante simple, 
cables lacerados). 

 X   X  X  X   

Sobre esfuerzos por posturas obligadas durante largo 

tiempo, cargar elementos pesados. 
X   X   X X    

Golpes por objetos en general. X   X   X X    

Pisadas sobre objetos punzantes. X    X  X  X   

Erosiones en manos y brazos (manejo de bovedillas a 
mano desnuda). 

X   X   X X    

Caída de sopandas, puntales y tableros sobre las 

personas (desencofrado). 
X    X  X  X   

Caída sobre las personas de tableros (despegue a uña 
metálica con caída con rebote). 

X    X  X  X   

Pisadas sobre materiales auxiliares sueltos y 

desordenados. 
X   X   X X    

Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de la obra). X    X  X  X   

Atrapamiento por manejo de puntales (telescopaje). X    X  X  X   

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 

intensos). 
X   X   X X    

Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies 

mojadas (resbalar, caer). 
X   X   X X    

Caídas por los encofrados de fondos de losas de 
escalera y asimilables (ausencia de pates, presencia de 

desencofrantes). 
X    X  X  X   
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Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) És seguiran les instruccions d’ús d’escales, andamis, etc. així va ser, nosaltres 

no vam apreciar cap anomalia a l’hora de fer ús d’aquestes estructures, la pròpia 

companyia adjuntava un document de com ser utilitzat.  

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: com hem pogut observar, el fet que el coordinador de seguretat i 

salut destaqués en les seves visites el fet de l’ordre i la neteja, per ell era una cosa 

innegociable durant el transcurs de l’obra, va fer que es complís aquest objectiu.  

b) S’instal·laran xarxes de protecció a les caigudes d’objectes i per la protecció 

de caigudes del personal es podran utilitzar xarxes: aquesta instal·lació es va 

utilitzar en tots els llocs que hi havia el risc. La seva col·locació va ser revisada pel 

coordinador i va donar el vistiplau que estava ben posada. 

c) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeus en els seus 

forats horitzontals i verticals: aquí sí que hi va haver algun problema. Van substituir 

la barana reglamentaria per altres “invents”, però ràpidament el coordinador va exigir 

que ho canviessin per les baranes reglamentaries i es van col·locar correctament.  

d) Les esperes de la ferralla es protegiran amb bolets de plàstic: Tota la ferralla 

que sobresortia va tenir la seva protecció. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra 
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b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

i) Armilla reflectant: només és va utilitzar per descarregar el material, ja que en aquell 

moment s’ocupava via publica. La resta de tasques es van fer sense ella, ja que a 

l’interior no hi havia moviment de maquinària. 

j) Equip anti-caiguda: els operaris van tenir a la seva disposició el sistema d’arnés de 

seguretat retràctils i tots els enclatges per poder-se assegurar a l’hora de realitzar les 

tasques. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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3.6. Formigó dels forjats i lloses 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Hormigonado de forjados y losas. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 
de su entorno natural  

X    X   X    

Caída desde altura (rodar por el plano inclinado, 

tropiezo al caminar sobre las armaduras).  
X    X   X    

Caída a distinto nivel (rotura del encofrado o ausencia 
de barandillas). 

X    X   X    

Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X   X    

Caída al mismo nivel (tropezón con madera o ferralla, 

resbalones por desencofrantes). 
X X   X   X    

Ruido (vibradores).  X  X    X    

Vibraciones (vibradores).  X   X    X   

Contactos con el hormigón.  X  X    X    

Pisadas sobre objetos punzantes.  X  X    X    

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 

intensos). 
X   X   X     

 

Mesures de prevenció 

a) Vigilància permanent del compliment de les normes preventives: un cop per 

setmana rebien la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora de 

la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsa la realitat. El cap d’obra 

també ajudava a que es complissin les normes de prevenció, ja que estava 

conscienciat amb la importància de la seguretat dins de l’obra. 

b) Utilització de les escales en bon estat: dins de la mateixa obra ja no es van poder 

trobar escales en mal estat. Les que van ser utilitzades durant tot el procés estaven 

sense cap anomalia. 

c) No estar dins del radi d’acció de la maquinària: en tot moment que la maquinària 

estava en acció hi havia la senyalització adequada per no entra dins d’aquest radi 

d’acció. 

d) Realitzar un bon apuntalament i comprovar la tensió dels puntals: van seguir 

les instruccions del document tècnic a l’hora de fer la col·locació dels puntals amb la 

corresponent revisió del coordinador. 
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e) Es seguiran les instruccions d’ús de les escales, vestides amb l’electricitat: no 

es va fer cap control específic, però el sentit comú dels operaris va fer que no sorgís 

cap problema ni cap risc. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Mantenir la maquinària en bon estat i no desactivar les seves mesures de 

seguretat: no vaig detectar que es fes res el respecte, però el sentit comú dels 

operaris va fer que no es desactivessin els dispositius ni les mesures de seguretat. I la 

maquinària sempre se l’ha vist amb bon estat. 

c) Baranes perimetrals: es substitueix per línia de vida. 

 

d) Xarxes tipus “horca”: Jo no vaig veure que s’instal·lessin aquest tipus de 

protecció, ja que muntar tota aquesta estructura per un tros de forjat petit no era viable, 

i el risc es va evitar executant els treballs amb l’arnés anticaiguda ancorat a les línies 

de vida.  

e) Protecció contra el risc elèctric: es va tenir en compte en tot moment que si hi 

havia ús de l’electricitat fer-ho d’una manera segura, però sense haver-hi un protocol 

concret. 

f) Les esperes de la ferralla ben protegides: Així va ser, totes les punxes van estar 

amb la seva protecció per evitar possibles punxonaments. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 
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constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

i) Armilla reflectant: només és va utilitzar per descarregar el material, ja que en aquell 

moment s’ocupava via publica. La resta de tasques es van fer sense ella, ja que a 

l’interior no hi havia moviment de maquinària. 

j) Vestit d’aigua: equipació que facilitava la constructora als seus treballadors per 

realitzar les tasques amb les millors garanties. 

k) Equip anti-caiguda: els operaris van tenir a la seva disposició el sistema d’arnés 

de seguretat retràctils i tots els enclatges per poder-se assegurar a l’hora de realitzar 

les tasques del forjat. 

 

 Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra.. 
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3.7.Estrucura metàl·lica 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Estructura metálica. 
 
Identificación y causas del posible peligro 
de la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas del personal al mismo nivel  
   
X 

  X      X   

Caídas del personal al distinto nivel  X    X    X  
Caída de materiales transportados  X   X    X   
Atrapamiento por falta de resguardos X   X    X    
Aprisionamiento y atropellos X    X   X    
Arrollamientos por maquinaria  X    X    X  
Colisiones y vuelco de maquinaria  X   X    X   
Aplastamientos por caída de material  X   X    X   
Hundimientos y derrumbes imprevistos  X   X    X   
Ambiente pulvígeno  X   X    X   
Caída de objetos  X   X    X   
Contactos eléctricos de la maquinaria con líneas 
eléctricas aèries. 

X     X   X   

Heridas y cortes en manos  X  X    X    
Pisadas sobre objetos punzantes  X   X    X   
Golpes contra objetos  X  X    X    
Cuerpos extraños en los ojos   X   X   X   
Lesiones osteomusculares por vibraciones  X   X    X   
Explosiones e incendios en el mantenimiento de 
maquinaria. 

X    X   X    

Explosiones e incendios por almacenamiento 
incorrecto de productos de maquinaria. 

X    X   X    

Ruidos  X   X   X    
Inhalación de sustancias tóxica o ambientes 
pobres en oxígeno. 

X    X   X    

Lumbalgias  X   X    X   
Electrocuciones  X    X    X  
Sobreesfuerzos X    X   X    

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 
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b) Les eines de mà es portaran enganxades amb un mosquetó per evitar la seva 

caiguda a diferent nivell: amb les visites que vaig fer no vaig veure cap eina 

enganxada  amb el mosquetó. 

c) Està prohibit transportar “jaulas de soldador” amb personal al seu interior: No 

es va fer servir aquest dispositiu. 

d) S’instal·laran xarxes de protecció pel personal i per caigudes d’objectes: com 

que hi va haver partides que prèviament ja necessitaven aquesta protecció, és va 

deixar el màxim de temps i d’aquesta manera prevenir el perill en tot moment. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

    

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell en aquest procés de l’obre es van instal·lar aquestes baranes que 

evitaven les possibles caigudes. Si que es cert que la seva subjecció no era la més 

idònia.  
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d) Pantalles i mantes ignífugues per evitar diferents partícules fundents: es va 

utilitzar en el moments de risc, d’aquesta manera vam evitar possibles danys i perills 

d’incendis. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Mascareta contra la pols: el coordinador em va assegura que si es van utilitzar, i 

d’aquesta manera es van protegir de la pols. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) careta de soldadures: els soldadors que van haver de realitzar les tasques de 

soldadura ho van fer amb l’ús d’aquesta protecció individual. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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3.8. Coberta 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Cubierta. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 
de su entorno natural.  

X    X   X    

Caída de personas desde altura (rodar por la pendiente, 

perforación de placa de fibrocemento).  
X    X   X    

Caída de personas al mismo nivel (rodar por la cubierta 
con recogida). 

X    X   X    

Caída de personas a distinto nivel (huecos en el suelo). X    X   X    

Caída de objetos a niveles inferiores. X    X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar de rodillas, agachado o 

doblado durante largo tiempo, sustentación de objetos 
pesados). 

 X  X    X    

Quemaduras (impericia, manejo de sopletes para 

impermeabilización). 
X   X   X     

Golpes o cortes en las manos y pies por manejo de 

herramientas manuales. 
X   X   X     

Golpes o cortes en las manos y pies por manejo de 
piezas. 

X   X   X     

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

de cargas a gancho. 
X    X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.) 

X   X    X    

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització d’escales en bon estat: dins de la mateixa obra ja no es van poder 

trobar escales en mal estat, ja que les que van ser utilitzades durant tot el procés 

estaven sense cap anomalia. 

c) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 
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d) En cas de condicions meteorològiques adverses es suspendran les tasques: 

aquesta norma es va complir, com que hi havia tanta feina interior era molt senzill 

redistribuir tasques els dies que hi havia mala climatologia. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) Línies de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. 

I durant les tasques a la coberta els treballadors les van utilitzar correctament. 

 

d) Maneig de les càrregues: no es va tenir un control molt específic, però pel bé dels 

treballadors i per evitar possibles lesions ho feien correctament, a més tots els 

treballadors tenien la formació adequada per fer-ho bé  
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c) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes.  

d) Utilització de passarel·les adequades: perquè les persones puguin circular per la 

coberta en plena fase de les obres es van utilitzar aquestes passarel·les per poder 

trepitjar amb seguretat. 

 

e) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

f) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots els 

temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent. 

g) Protecció contra el risc elèctric: es va tenir en compte en tot moment que si hi 

havia ús de l’electricitat fer-ho d’una manera segura, però sense haver-hi un protocol 

concret. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 
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constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

i) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra. 

j) vestit d’aigua: equipació que facilitava la constructora als seus treballadors per 

realitzar les tasques amb les millors garanties. 

k) Equip anti-caiguda: els operaris van tenir a la seva disposició el sistema d’arnés 

de seguretat retràctils i tots els enclatges per poder-se assegurar a l’hora de realitzar 

les tasques del forjat. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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3.9. Ofici de Paleta 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Albañilería. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 
de su entorno natural.  

X    X   X    

Caída de personas desde altura por: (penduleo de 

cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 
huecos horizontales y verticales).  

X    X   X    

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 

cascotes, pavimentos resbaladizos). 
X    X   X    

Caída de objetos sobre las personas. X    X   X    

Golpes contra objetos.  X  X    X    

Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 

objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 

 X  X    X    

Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 

partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 
golpe de paletín, sierra circular). 

X    X   X    

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X   X    

Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 

trabajos realizados en ambientes saturados de polvo  
(cortando ladrillos). 

X    X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de cargas). 

X   X   X     

Electrocución (conexiones directas de cables sin 

clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados o 
rotos). 

 X   X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

de cargas a gancho. 
X    X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, 

escaleras, andamios, etc.).  
 X          

Dermatitis por contacto con el cemento. X   X    X    

Ruido (uso de martillos neumáticos).  X  X     X   

Los derivados del trabajo en vías públicas  X    X   X    

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 
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b) Utilització d’escales en bon estat: dins de la mateixa obra ja no es van poder 

trobar escales en mal estat, ja que les que van ser utilitzades durant tot el procés 

estaven sense cap anomalia. 

c) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

d) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) Línies de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. 

I durant les tasques els treballadors les van utilitzar correctament. 

d) Maneig de les càrregues: no es va tenir un control molt específic, però pel bé dels 

treballadors i per evitar possibles lesions ho feien correctament, a més tots els 

treballadors tenien la formació adequada per fer-ho bé  
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c) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament.  

d) Utilització de passarel·les adequades: perquè les persones puguin circular per la 

coberta en plena fase de les obres es van utilitzar aquestes passarel·les per poder 

trepitjar amb seguretat. 

e) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament.  

f) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots els 

temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent. 

g) Protecció contra el risc elèctric: es va tenir en compte en tot moment que si hi 

havia ús de l’electricitat fer-ho d’una manera segura, però sense haver-hi un protocol 

concret. 

 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 
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f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

i) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra.  

j) Vestit d’aigua: equipació que facilitava la constructora als seus treballadors per 

realitzar les tasques amb les millors garanties. 

k) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.10. Envans i extradossats de cartó guix 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Tabiques  y Trasdosados de cartón yeso. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 
de su entorno natural.  

X    X   X    

Caída de personas desde altura por: (penduleo de 

cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 
huecos horizontales y verticales).  

X    X   X    

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 

X    X   X    

Caída de objetos sobre las personas. X    X   X    

Golpes contra objetos.  X  X    X    

Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 

objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 

 X  X    X    
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Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 

golpe de paletín, sierra circular). 
X    X   X    

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X   X    

Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 

trabajos realizados en ambientes saturados de polvo  
(cortando ladrillos). 

X    X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 

forzadas, sustentación de cargas). 
X   X   X     

Electrocución (conexiones directas de cables sin 
clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados o 

rotos). 
 X   X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

de cargas a gancho. 
X    X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.).  

 X          

Dermatitis por contacto conpastas hidráulicas X   X    X    

Ruido.  X  X     X   

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització d’escales en bon estat: dins de la mateixa obra ja no es van poder 

trobar escales en mal estat, ja que les que van ser utilitzades durant tot el procés 

estaven sense cap anomalia. 

c) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

d) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 
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b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots els 

temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent. 

d) Maneig de les càrregues: no es va tenir un control molt específic, però pel bé dels 

treballadors i per evitar possibles lesions ho feien correctament, a més tots els 

treballadors tenien la formació adequada per fer-ho bé. 

e) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 

f) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

g) Utilització d’una plataforma de feina de 60 cm com a mínim , d’amplada: per 

poder treballar amb comoditat i d’aquesta manera aconseguir un resultat òptim es 

necessita tenir l’espai suficient i per aquest motiu és donaven les plataformes amb 

aquesta amplada o dues de 30cm. Es va fer la previsió de superfícies auxiliar per 

l’acopi dels materials. 

h) Protecció contra el risc elèctric, mantenir els cables, connexions i equips en 

bon estat: es va tenir en compte en tot moment que si hi havia ús de l’electricitat calia 

fer-ho d’una manera segura, però sense haver-hi un protocol concret. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  
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b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

f) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

h) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra. 

i) Vestit d’aigua: equipació que facilitava la constructora als seus treballadors per 

realitzar les tasques amb les millors garanties. 

j) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.11. Paviments de formigó 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Pavimentos de Hormigón 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas a distinto nivel. X    X   X    
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Caídas al mismo nivel. X   X   X     

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes 
cortantes. 

X   X   X     

Afecciones reumática por humedades en las rodillas. X    X   X    

Contacto con el cemento (dermatitis). X   X   X     

Proyección de partículas por salpicaduras del hormigón. X   X   X     

Sobre esfuerzos.  X  X    X    

Ruido. X   X   X     

Contactos con la energía eléctrica.  X   X   X    

Carga postural.  X  X    X    

Polvo   X  X    X    

Exposición a sustancias nocivas. X   X    X    

Los derivados del lugar donde se realizan los trabajos   X  X    X    

Incendios X    X   X    

Explosión X    X   X    

Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación 

de gases de escape de motor. 
X    X   X 

 
  

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització de maquinària en bon estat i amb marcatge CE: evidentment cada 

cop que entrava una màquina a l’obra es demanaven les seves fitxes tècniques on 

havia de constar aquest marcatge CE i es va fer una revisió visual de la màquina. 

c) No es desactivaran les mesures de seguretat de les màquines: com el sentit 

comú indicava és va avisar als treballadors que quan utilitzessin la maquinària no 

traguessin les mesures de seguretat i fessin ús d’elles. 

d) No es reposarà combustible a les màquines en marxa: en cap visita no vam 

veure que passes. Podem assegurar que aquesta pràctica no va succeir, ja que no 

costa res parar la màquina 

e) El maneig de les mànegues és realitzarà entre dues persones: a l’hora 

d’assignar tasques ja es van posar dues persones per realitzar el control de les 

mànegues, d’aquesta manera sempre es va realitza de forma segura.  
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f) La maquinària de motor de combustible no es posarà en marxa en recintes 

tancats sense l’adequada ventilació: no es va donar la situació, ja que als recintes 

tancats no era necessari utilitzar aquest tipus de maquinària.  

g) S’han de tenir les fitxes dels productes químics: cada cop que entrava un 

producte d’aquestes característiques el cap d’obra tenia l’obligació de demanar la 

documentació i posar-la en una carpeta perquè després se la revisava el coordinador.  

h) L’emmagatzematge i la utilització dels productes químics es faran amb les 

normes específiques: precisament al recurs preventiu se’l va informar de les normes 

corresponents perquè ho fes de la manera correcta. De totes maneres el coordinador 

de seguretat i salut ho revisava a cada visita. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots els 

temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent.  

d) Maneig de les càrregues: no es va tenir un control molt específic, però pel bé dels 

treballadors i per evitar possibles lesions ho feien correctament, a més tots els 

treballadors tenien la formació adequada per fer-ho bé  

e) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament.  

f) Protecció contra el risc elèctric: es va tenir en compte en tot moment que si hi 

havia ús de l’electricitat fer-ho d’una manera segura, però sense haver-hi un protocol 

concret. 
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Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Genollera: cada treballador va tenir accés aquesta protecció per no d’anyar-se els 

genolls. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

i) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra. 

j) Mascareta de protecció a les partícules: sempre que hi va haver aquest perill de 

les partícules els treballadors es van posar la mascareta. 

k) Mascareta de protecció contra la contaminació dels productes químics: la 

manipulació dels productes químics es va fer amb la mascareta posada segons la fitxa 

del propi producte indicava. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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3.12. Impermeabilitzacions i aïllaments 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Impermeabilizaciones y Aislamientos 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Desprendimiento de la carga suspendida a gancho grúa 
(eslingado erróneo).  

X    X   X    

Caídas al mismo nivel  X   X   X     

Caídas a distinto nivel  X    X   X    

Golpes en miembros por objetos o herramientas.  X  X    X    

Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 

manutención 
X    X   X    

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes 
(fragmentos). 

X   X   X     

Contactos con la energía eléctrica   X  X    X    

Sobre esfuerzos por manipulación manual de cargas y 

por posturas forzadas. 
X   X   X     

Choques contra objetos inmóviles. X    X  X     

Choques contra objetos móviles. X   X   X     

Golpes por objetos o herramientas:  X    X   X    

Contactos térmicos. X    X   X    

Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes. X   X   X     

Exposición a sustancias nocivas X    X   X    

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas  X    X   X    

Incendios. X    X   X    

Explosiones. X    X   X    

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) La utilització de substàncies que desprenguin vapors tòxics serà en llocs ben 

ventilats: com que es van utilitzar en la construcció de la ultima planta, com que no 

tenia acabada la fusteria la ventilació era bona. 
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c) S’han de tenir les fitxes dels productes químics: cada cop que entrava un 

producte d’aquestes característiques el cap d’obra tenia l’obligació de demanar la 

documentació i posar-la en una carpeta perquè després se la revisava el coordinador.  

d) L’emmagatzematge i la utilització dels productes químics es faran amb les 

normes específiques: precisament al recurs preventiu se’l va informar de les normes 

corresponents perquè ho fes de la manera correcte, de totes maneres el coordinador 

de seguretat i salut ho revisava a cada visita. 

e) Els productes químics han d’estar ben etiquetats i en recintes adequats: quan 

els rebien el cap d’obra mirava que l’etiqueta fos clara perquè quan arribes al 

coordinador la pogués comprovar i així procurar que el recinte fos segur. 

f) Quan s’utilitza el bufador, aquest estarà en bon estat i amb les mesures de 

seguretat: va coincidir l’activitat de soldar amb alguna visita del coordinador i aquest 

sempre va certificar que el bufador funcionava correctament i les mesures de seguretat 

eren les correctes.  

g) Quan es realitzen operacions amb eines de calor es disposarà de protecció 

contra contactes tèrmics: el coordinador va comprovar in situ que l’activitat es 

realitzés amb els EPI’s adequats a la tasca. 

h) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots els 

temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent.  
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d) Maneig de les càrregues: no es va tenir un control molt específic, però pel bé dels 

treballadors i per evitar possibles lesions ho feien correctament, a més tots els 

treballadors tenien la formació adequada per fer-ho bé. 

e) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 

f) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

g) Utilització d’una plataforma de feina de 60 cm com a mínim , d’amplada: per 

poder treballar amb comoditat i d’aquesta manera aconseguir un resultat òptim es 

necessita tenir l’espai suficient i per aquest motiu és donaven les plataformes amb 

aquesta amplada o dues de 30cm. Es va fer la previsió de superfícies auxiliar per 

l’acopi dels materials. 

h) Protecció contra el risc elèctric, mantenir els cables, connexions i equips en 

bon estat: es va tenir en compte en tot moment que si hi havia ús de l’electricitat calia 

fer-ho d’una manera segura, però sense haver-hi un protocol concret. 

i) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 
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d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

f) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

h) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

i) Mascareta de protecció a les partícules: sempre que hi va haver aquest perill de 

les partícules els treballadors es van posar la mascareta. 

j) Mascareta de protecció a la contaminació dels vapors: sempre que hi va haver la 

possibilitat que sortissin vapors el treballador havia de portar aquesta mascareta 

especial. 

k) Pantalla facial per soldar: tots els soldadors la van fer servir en totes les 

soldadures que van realitzar. 

m) Mandil, polaines, manguitos i guants de cuir per soldar: aquests EPIS 

especials els treballadors els van tenir disponibles en tot moment i tenim constància 

que es van utilitzar. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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3.13. Fals sostre 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Falsos techos 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas de personas a distinto X    X   X    

Caídas de personas al mismo nivel. X   X   X     

Caídas de objetos en manipulación.  X  X    X    

Desprendimientos de objetos o elementos. X    X   X    

Pisadas sobre objetos. X   X   X     

Proyección de fragmentos o partículas. X   X   X     

Sobreesfuerzos. X   X   X     

Contactos eléctricos X    X   X    

Ambiente pulvigeno. X   X   X     

 

Mesures de prevenció  

a) L’apilament del material serà sobre uns taulons de repartiment: com que ja van 

arribar a l’obra amb aquests taulons va ser molt fàcil complir que l’apilament fos el 

correcte. 

b) S’han de seguir les normes de seguretat en l’ús de les bastides i escales: tots 

els treballadors van tenir la informació per escrit extreta dels documents de les 

empreses subministradores, perquè quan utilitzessin la bastida o les escales ho fessin 

de manera correcta, i per tant, segura. 

c) No han d’estar els cables tirats pel terra: per evitar possibles entrebancs s’exigia 

que el cablejat estigues en tot moment ben recollit. Si no succeïa traves dels avisos 

verbals se’ls avisava. 

d) Les preses de corrent han de ser les adequades i estar en bon estat: el propi 

coordinador a les visites comprovava que les instal·lacions estiguessin en bon estat, 

tot i així els treballadors tenien l’obligació d’avisar si les preses de corrent no estaven 

en bon estat. 

e) Les eines manuals han de mantenir-se en bon estat i marcatge CE: 

evidentment cada cop que entrava una màquina a l’obra es demanaven les seves 
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fitxes tècniques on havia de constar aquest marcatge CE i es feia una revisió visual de 

la màquina. 

f) Les zones de feina i de trànsit han de mantenir-se en bon estat: aquí sí que el 

coordinador es posava dur si el treballador estava treballant sense que la seva zona 

estigués en bon estat parava la feina. Mentre que les zones de pas les volia sempre 

lliures. 

g) Les zones de feina per fer les pastes de morter han d’estar ben ventilades per 

evitar la concentració de pols: les zones destinades a aquesta tasca abans de 

començar l’obra ja van estar designades i es van respectar durant tot el procés. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

 

b) Maneig de les càrregues: no es va tenir un control molt específic, però pel bé dels 

treballadors i per evitar possibles lesions ho feien correctament, a més tots els 

treballadors tenien la formació adequada per fer-ho bé. 

c) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 
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d) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

e) Utilització d’una plataforma de feina de 60 cm com a mínim , d’amplada: per 

poder treballar amb comoditat i d’aquesta manera aconseguir un resultat òptim es 

necessita tenir l’espai suficient i per aquest motiu és donaven les plataformes amb 

aquesta amplada o dues de 30cm. Es va fer la previsió de superfícies auxiliar per 

l’acopi dels materials. 

f) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

g) A les zones de risc de caiguda a diferent nivell s’han d’utilitzar els arnes 

anticaiguda: així va ser durant aquesta partida d’obra. Quant va estar tota la 

instal·lació muntada el coordinador de seguretat i salut va comprovar que estigues 

correcte i que els treballador sabessin utilitzar-ho correctament. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants de protecció: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el 

període de l’obra. 

e) Guants antilliscants: per no tenir problemes alhora de manipular material lliscant 

els treballadors van disposar d’aquest guants. 

f) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 
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g) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.14. Fusteria metàl·lica i serralleria 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Carpintería metálica y cerrajería. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Desprendimiento de la carga suspendida a gancho grúa 
(eslingado erróneo).  

X    X   X    

Caídas al mismo nivel (desorden de obra o del taller de 

obra). 
X   X   X     

Caídas a distinto nivel (huecos horizontales, bordes de 
forjados o losas, lucernarios). 

X    X   X    

Caídas desde altura (montaje de carpintería en 

fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, 
barandillas, etc.). 

X    X   X    

Cortes en las manos por el manejo de máquinas 
herramientas manuales. 

X   X   X     

Golpes en miembros por objetos o herramientas.  X  X    X    

Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 

manutención a brazo. 
X    X   X    

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes 
(fragmentos). 

X   X   X     

Caída de componentes de carpintería metálica sobre las 

personas o las cosas (falta de apuntalamiento o 
apuntalamiento peligroso). 

X    X   X    

Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas 
sin clavija, cables lacerados o rotos). 

 X  X    X    

Sobre esfuerzos por sustentación de elementos 

pesados. 
X   X   X     

 

Mesures de prevenció a 

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 
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preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització d’escales en bon estat: dins de la mateixa obra ja no es van poder 

trobar escales en mal estat, ja que les que van ser utilitzades durant tot el procés 

estaven sense cap anomalia. 

c) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

d) Mantenir els discs de tall en bon estat i afilats: no es va dur un control molt 

específic, saben que el propi treballador si el disc de tall no estava bé el canviava, 

degut a que la seva tasca ers més dificultosa i no tant precisa. 

e) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Línia de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. I 

durant les tasques a la coberta els treballadors les van utilitzar correctament. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No desactivar les mesures de seguretat de la màquina: conscienciar als 

treballadors que tots els temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna 

protecció sigués poc còmode s’havia de seguir fent.  

d) Maneig de les càrregues: no es va tenir un control molt específic, però pel bé dels 

treballadors i per evitar possibles lesions ho feien correctament, a més tots els 

treballadors tenien la formació adequada per fer-ho bé. 
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e) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 

f) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

g) Utilització d’una plataforma de feina de 60 cm com a mínim , d’amplada: per 

poder treballar amb comoditat i d’aquesta manera aconseguir un resultat òptim es 

necessita tenir l’espai suficient i per aquest motiu és donaven les plataformes amb 

aquesta amplada o dues de 30cm. Es va fer la previsió de superfícies auxiliar per 

l’acopi dels materials. 

h) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

 

Proteccions Individuals 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

f) Mascareta de protecció a les partícules: sempre que hi va haver un risc de 

projecció de fragments i partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el 

correcte.  

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 
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h) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.  

i) Mascareta de protecció a les partícules: sempre que hi va haver aquest perill de 

les partícules els treballadors es van posar la mascareta. 

j) Mascareta de protecció a la contaminació dels vapors: sempre que hi va haver la 

possibilitat que sortissin vapors el treballador havia de portar aquesta mascareta 

especial. 

k) Pantalla facial per soldar: tots els soldadors la van fer servir en totes les 

soldadures que van realitzar. 

m) Mandil, polaines, manguitos i guants de cuir per soldar: aquests EPIS 

especials els treballadors els van tenir disponibles en tot moment i tenim constància 

que es van utilitzar. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra.  

 

 3.15. Pintura i envernissat 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Pintura y barnizado. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caída de personas al mismo nivel (superficies de 

trabajo resbaladizas).  
X   X   X     

Caída de personas a distinto nivel (desde escaleras de 

mano, andamios de borriquetas, escaleras definitivas). 
X    X   X    

Caída de personas desde altura (pintura de fachadas y 
asimilables, pintura sobre andamios). 

X    X   X    

Intoxicación por respirar vapores de disolventes y 

barnices. 
X   X   X     

Proyección violenta de partículas de pintura a presión 
(gotas de pintura, motas de pigmentos, cuerpos 

extraños en ojos). 
X   X   X     

Contacto con sustancias corrosivas (corrosiones y 

dermatitis). 
X   X   X     
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Los derivados de la rotura de las mangueras de los 
compresores (efecto látigo, caída por empujón).  

X   X   X     

Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas 

sin clavija, cables lacerados o rotos). 
X    X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante 

mucho tiempo, carga y descarga de botes de pintura y 
asimilables). 

X   X   X     

Fatiga muscular (manejo de rodillos). X   X   X     

Ruido (compresores para pistolas de pintar).  X  X   X     

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització d’escales en bon estat: dins de la mateixa obra ja no es van poder 

trobar escales en mal estat, ja que les que van ser utilitzades durant tot el procés 

estaven sense cap anomalia. 

c) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

d) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Línia de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. I 

durant les tasques a la coberta els treballadors les van utilitzar correctament. 

c) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 
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d) No desactivar les mesures de seguretat de la màquina: conscienciar als 

treballadors que tots els temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna 

protecció sigués poc còmode s’havia de seguir fent.  

e) Protecció contra el risc elèctric, mantenir els cables, les connexions i eines 

amb bon estat: el propi coordinador es fixava a les visites si els cables de les 

màquines estaven pelats o estaven amb l’estat òptim. 

f) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 

g) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

h) Utilització d’una plataforma de feina de 60 cm com a mínim , d’amplada: per 

poder treballar amb comoditat i d’aquesta manera aconseguir un resultat òptim es 

necessita tenir l’espai suficient i per aquest motiu és donaven les plataformes amb 

aquesta amplada o dues de 30cm. Es va fer la previsió de superfícies auxiliar per 

l’acopi dels materials. 

i) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 
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d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

f) Mascareta de protecció a les partícules: sempre que hi va haver un risc de 

projecció de fragments i partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el 

correcte.  

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

h) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

i) Mascareta de protecció a les partícules: sempre que hi va haver aquest perill de 

les partícules els treballadors es van posar la mascareta. 

j) Mascareta de protecció a la contaminació dels vapors: sempre que hi va haver la 

possibilitat que sortissin vapors el treballador havia de portar aquesta mascareta 

especial. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.16. Instal·lació de fontaneria, energia solar, ventilació, calefacció i 

aparells sanitaris. 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 
Instalación de Fontanería, Energía Solar, 
Ventilación Calefacción-Climatización y 
Aparatos Sanitarios. 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden en el taller, desorden X   X   X     
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en la obra).  

Caídas a distinto nivel (uso de medios auxiliares 

peligrosos). 
X    X   X    

Caídas desde altura (huecos en el suelo, trabajos sobre 
cubiertas, uso de medios auxiliares peligrosos). 

X    X   X    

Atrapamientos entra piezas pesadas. X    X   X    

Explosión e incendio (uso de sopletes, formación de 

acetiluro de cobre, bombonas de acetileno tumbadas). 
X    X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de aparatos 
sanitarios). 

X   X   X     

Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 

tijeras, alicates). 
X   X   X     

Sobre esfuerzos (transporte e instalación de objetos 
pesados). 

X   X   X     

Cortes y erosiones (por manejo de tubos y 

herramientas, rotura de aparatos sanitarios). 
X   X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 

inflamables). 
X   X   X     

Ruido (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas en 
funcionamiento). 

 X  X    X    

Electrocución (anular las protecciones eléctricas, 

conexiones directas con cables desnudos). 
X    X   X    

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No realitzar feines de manteniment amb la màquina en el funcionament: com el 

sentit comú indica no es van poder fer les tasques de millora de la maquinària amb 

aquesta en marxa, de totes maneres no és va fer cap mena de control.  

d) Utilitzar la màquina pel seu fi que ha estat creada: tots els treballadors tenien un 

coneixement de cada màquina i quina era la seva funció i pel que es va poder 

comprovar al llarg d’aquesta partida tot va ser utilitzat correctament. 

e) No forçar el moviment de la màquina: no es va fer cap mena de control al 

respecte. 
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f) Mantenir les connexions elèctriques han d’estar en bon estat: el propi 

coordinador a les visites comprovava que les instal·lacions estiguessin en bon estat, 

tot i així els treballadors van tenir l’obligació d’avisar si les connexions de corrent no 

estaven en bon estat. 

g) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

h) Les zones de feina i de trànsit han de mantenir-se en bon estat: aquí sí que el 

coordinador es posava dur si el treballador estava treballant sense que la seva zona 

estigués en bon estat parava la feina. Mentre que les zones de pas les volia sempre 

lliures. 

i) Efectuar les preses de corrent adequadament, tant pel que fa l’aïllament i la 

continuïtat del conductor de protecció: un cop al mes el coordinador les revisava 

totes per comprovar que fossin segures. 

j) El trasllat de les bastides metàl·liques desplaçables s’efectuaran sense cap 

treballador pujat a la plataforma de treball: la mateixa normativa d’ús d’aquest tipus 

de bastida ho prohibia i els treballadors tenien el coneixement d’aquesta norma. 

k) L’emmagatzematge dels materials s’efectuaran amb la garantia d’estabilitat i 

sense que envaeixin les zones de pas ni provoquin sobrecàrregues: el cap d’obra 

era qui ordenava com i on s’havien d’emmagatzemar els materials, l’única feina del 

coordinador era donar-li el vistiplau. 

l) Les operacions de càrrega i descàrrega i el transport en general és faran amb 

les garanties de seguretat tant per la persona com pel material: per aquest motiu 

sempre es van utilitzar elements mecànics que facin la feina manual menys pesada.  

m) Tancar l’accés de les zones de l’obra on es puguin produir caigudes de 

materials i objectes a diferent nivell: no va ser necessari tancar cap zona per aquest 

perill. 

n) Evacuar les runes de les plantes mitjançant tubs d’abocament i carretons. Mai 

es farà mitjançant el llançament incontrolat: sempre es va fer de la manera 

adequada i sense que mai suposessin un perill per ningú de l’obra. Els treballadors 

van tenir aquests carretons i els tubs en tot moment. 



Seguiment de la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra del Centre cívic de Bon Pastor 

60 

o) Les proteccions de la plataforma de descàrrega sempre estaran col·locades, 

només es trauran durant la càrrega i descàrrega i el treballador haurà d’utilitzar  

un dispositiu anti-caigudes subjecte a un punt fix i no a la plataforma: sempre 

que es va fer servir va ser amb un bon ús, la manera de descobrir-ho va ser a través 

de preguntar-li a recurs preventiu.  

p) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Maquinària en bon estat i marcatge CE: la maquinària necessària va estar en bon 

estat, en aquest cas el propi coordinador va ser el que en una visita la va revisar i va 

comprova que tingues el marcatge CE. 

c) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots els 

temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent.  

d) Mantenir els llocs de treball ben ventilats en les tasques d’utilització d’adhesió 

i soldadura: com que la fusteria va ser de les ultimes tasques a fer a l’obra moltes 

ventilacions estaven obertes, els llocs on no es va fer nova obra s’obrien les finestres 

per tenir la ventilació adient. 

e) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 

f) Connexió a terra de totes les màquines elèctriques: es comprovava que les 

connexions de posta a terra de les màquines fossin correctes i estiguessin bon estat. 

Periòdicament es van fer proves per comprovar l’efectivitat dels diferencials com les 

postes a terra a l’obre. 
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Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

f) Mascareta de protecció a les partícules sempre que hi va haver un risc de 

projecció de fragments i partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el 

correcte. 

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.   

h) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.   

i) Mascareta de protecció a la contaminació dels vapors: sempre que hi va haver la 

possibilitat que sortissin vapors el treballador havia de portar aquesta mascareta 

especial. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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3.17. Instal·lació elèctrica fixa de projecte 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Instalación eléctrica fija de proyecto. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares 

deteriorados, improvisados o peligrosos).  
X   X   X     

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del 
terreno o de losas, desorden, usar medios auxiliares 

deteriorados, improvisados o peligrosos). 
X    X   X    

Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, 

empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 
eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 

X    X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X    X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos. X   X   X     

Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 

tijeras, alicates). 
X   X   X     

Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y 
cuadros, manejo de guías y cables). 

X   X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables. X   X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 

inflamables). 
X   X   X     

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No realitzar feines de manteniment amb la màquina en el funcionament: com el 

sentit comú indica no es van poder fer les tasques de millora de la maquinària amb 

aquesta en marxa, de totes maneres no és va fer cap mena de control.  
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d) Utilitzar la màquina pel seu fi que ha estat creada: tots els treballadors tenien un 

coneixement de cada màquina i quina era la seva funció i pel que es va poder 

comprovar al llarg d’aquesta partida tot va ser utilitzat correctament. 

e) No forçar el moviment de la màquina: no es va fer cap mena de control al 

respecte. 

f) Mantenir les connexions elèctriques han d’estar en bon estat: el propi 

coordinador a les visites comprovava que les instal·lacions estiguessin en bon estat, 

tot i així els treballadors van tenir l’obligació d’avisar si les connexions de corrent no 

estaven en bon estat. 

g) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

h) Les zones de feina i de trànsit han de mantenir-se en bon estat: aquí sí que el 

coordinador es posava dur si el treballador estava treballant sense que la seva zona 

estigués en bon estat parava la feina. Mentre que les zones de pas les volia sempre 

lliures. 

i) Efectuar les preses de corrent adequadament, tant pel que fa l’aïllament i la 

continuïtat del conductor de protecció: un cop al mes el coordinador les revisava 

totes per comprovar que fossin segures. 

j) El trasllat de les bastides metàl·liques desplaçables s’efectuaran sense cap 

treballador pujat a la plataforma de treball: la mateixa normativa d’ús d’aquest tipus 

de bastida ho prohibia i els treballadors tenien el coneixement d’aquesta norma. 

k) L’emmagatzematge dels materials s’efectuaran amb la garantia d’estabilitat i 

sense que envaeixin les zones de pas ni provoquin sobrecàrregues: el cap d’obra 

era qui ordenava com i on s’havien d’emmagatzemar els materials, l’única feina del 

coordinador era donar-li el vistiplau. 

l) Les operacions de càrrega i descàrrega i el transport en general és faran amb 

les garanties de seguretat tant per la persona com pel material: per aquest motiu 

sempre es van utilitzar elements mecànics que facin la feina manual menys pesada. 

 m) Tancar l’accés de les zones de l’obra on es puguin produir caigudes de 

materials i objectes a diferent nivell: no va ser necessari tancar cap zona per aquest 

perill. 
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n) Evacuar les runes de les plantes mitjançant tubs d’abocament i carretons. Mai 

es farà mitjançant el llançament incontrolat: sempre es va fer de la manera 

adequada i sense que mai suposessin un perill per ningú de l’obra. Els treballadors 

van tenir aquests carretons i els tubs en tot moment. 

o) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Maquinària en bon estat i marcatge CE: la maquinària necessària va estar en bon 

estat, en aquest cas el propi coordinador va ser el que en una visita la va revisar i va 

comprova que tingues el marcatge CE. 

c) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots els 

temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent.  

d) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament.  

e) Connexió a terra de totes les màquines elèctriques: es comprovava que les 

connexions de posta a terra de les màquines fossin correctes i estiguessin bon estat. 

Periòdicament es van fer proves per comprovar l’efectivitat dels diferencials com les 

postes a terra a l’obre.  

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 
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b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

f) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

h) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

i) Botes de seguretat d’aigua: sempre que la tasca ho requeria es va utilitzar el 

calçat adequat. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.18. Ferrallista 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Ferrallistas. 
 
Identificación y causas del posible peligro de la actividad 
considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 

riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, superficies embarradas).  X   X   X     

Caídas desde altura X    X   X    

Aplastamiento de dedos (manutención de ferralla para montaje de 

armaduras, recepción de paquetes de ferralla a gancho de grúa). 
X    X   X    
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Golpes en los pies (caída de armaduras desde las borriquetas de 
montaje). 

X    X   X    

Cortes en las manos (montaje de armaduras, inmovilización de 
armaduras con alambre). 

X   X   X     

Caída de cargas en suspensión a gancho de grúa (por eslingado 

incorrecto, piezas de cuelgue de diseño peligroso, mal ejecutadas, 
cuelgue directo a los estribos, choque de la armadura contra 

elementos sólidos). 

X    X   X    

Contacto con la energía eléctrica (conexiones puenteando la toma de 

tierra o los interruptores diferenciales, conexiones directas sin clavija, 
cables lacerados o rotos). 

X   X    X    

Contacto continuado con el óxido de hierro (dermatitis). X   X   X     

Erosiones en miembros (roce con las corrugas de los ondos). X   X   X     

Sobre esfuerzos (sustentación de cargas pesadas, manejo de la grifa, 
etc.). 

X   X   X     

Fatiga muscular (manejo de ondos).  X  X   X     

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització d’escales en bon estat: dins de la mateixa obra ja no es van poder 

trobar escales en mal estat, ja que les que van ser utilitzades durant tot el procés 

estaven sense cap anomalia.   

c) Utilitzà les forquilles de seguretat per transport amb el ganxo de la ferralla 

armada: tots els transports es van fer de la manera correcta, d’aquesta manera el 

riscos van desapareixia o disminuir.  

d) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 
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b) Línia de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. I 

durant les tasques a la coberta els treballadors les van utilitzar correctament. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No desactivar les mesures de seguretat de la màquina: conscienciar als 

treballadors que tots els temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna 

protecció sigués poc còmode s’havia de seguir fent.  

d) Protecció contra el risc elèctric, mantenir els cables, les connexions i eines 

amb bon estat: el propi coordinador es fixava a les visites si els cables de les 

màquines estaven pelats o estaven amb l’estat òptim. 

e) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 

f) Ús adequat de les bastides: tots els obrés van tenir a la seva disposició el 

document que adjuntava l’empresa subministradora de les bastides on s’explicava el 

correcte funcionament. 

g) Utilització d’una plataforma de feina de 60 cm com a mínim , d’amplada: per 

poder treballar amb comoditat i d’aquesta manera aconseguir un resultat òptim es 

necessita tenir l’espai suficient i per aquest motiu és donaven les plataformes amb 

aquesta amplada o dues de 30cm. Es va fer la previsió de superfícies auxiliar per 

l’acopi dels materials. 

h) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

i) Mantenir les zones de feina ben ventilades: la majoria de la feina es va fer a l’aire 

lliure així que no hi va haver problemes de ventilació. 

j) Les esperes de ferralla es protegiran amb “setas” de plàstic: aquí sí que va 

haver-hi un control més executiu per part del recurs preventiu, aquest fet va fer que 

totes les punxes de les esperes estaven ben tapades. 
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Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

f) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

g) Protecció auditiva quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

h) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

i) Mascareta de protecció a les partícules: sempre que hi va haver aquest perill de 

les partícules els treballadors es van posar la mascareta. 

j) mascareta de protecció a la contaminació dels vapors: sempre que hi va haver 

la possibilitat que sortissin vapors el treballador havia de portar aquesta mascareta 

especial. 

k) Pantalla facial per soldar: tots els soldadors la van fer servir en totes les 

soldadures que van realitzar. 

m) Mandil, polaines, manguitos i guants de cuir per soldar: aquests EPIS 

especials els treballadors els van tenir disponibles en tot moment i tenim constància 

que es van utilitzar.   
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Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.19. Soldadura 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Soldadura 
 
Identificación y causas del posible peligro 
de la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, superficies 

embarradas).  
X   X   X     

Caídas desde altura X    X   X    

Radiaciones ultravioletas, luminosas e 
infrarrojas que originan conjuntivitis, lesiones 
retinianas y acciones sobre la piel, 
produciendo quemaduras 

X    X   X    

Inhalación de humos, atmósferas tóxicas o 
irritantes y gases tóxicos que originan 
enfermedades profesionales 

X     X   X   

Atmósferas anaerobias producidas por gases 
inertes 

X     X   X   

Atronamientos y aplastamientos al caer las 
botellas sobre los soldadores X     X   X   

Cortes o lesiones en las manos por objetos y/o 
herramientas  X   X    X   

Cortes, heridas o lesiones en pies por objetos 
y/o herramientas  X   X    X   

Quemaduras por proyección de partículas 
incandescentes  X   X    X   

Quemaduras por contacto con objetos 
calientes  X   X    X   

Cuerpos extraños en ojos por proyección de 
partículas  X   X    X   

Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  X   X    X   

Incendios X    X    X   

Explosión de botellas de gases licuados X    X    X   
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Mesures de prevenció  

a) Quan s’utilitzi protecció d’anticaigudes s’estarà molt atent que no es deteriori 

per contactes tèrmics de partícules o elements a altes temperatures, en cas 

necessari s’adoptaran mesures de protecció als arnés, cordes, etc: com que 

abans de començar les tasques ja se sabia del perill que podia suposar aquestes 

activitats, es va parlar amb els soldadors per explicar-los que anessin comprovant tot 

l’equip i se’ls va explicar què havien de fer per protegir l’equip i evidentment si l’equip 

està deteriorat es canviava automàticament. 

b) Es mantindran les proteccions col·lectives en bon estat: a cada visita una de 

les feines del coordinador era revisar personalment totes les proteccions col·lectives. 

El recurs preventiu també ho comprovava diàriament. 

c) No es superposaran treballs en la mateixa zona de les soldadures: les feines ja 

estaven programades perquè no passés aquesta superposició, de totes maneres el 

recurs preventiu i l’encarregat en fer les feines de soldar abans de començar havien de 

comprovar que no hi havia ningú a la seva zona. 

e) S’ha de vigilar que les partícules incandescents no afectin els altres 

treballadors: aquesta responsabilitat era 100% del soldador, ell havia d’anar amb 

compte on anaven a parar les partícules i, si aquestes suposaven un perill, prendre 

mesures. 

f) Quan és realitzen treballs en zones que impliquen postures forçades es 

realitzaran pauses freqüents: no es feia cap mena de control específic, ja que el 

propi treballador havia de ser conscient d’anar realitzant aquestes pauses freqüents . 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) Les zones de feina hauran d’estar sempre neta i ordenada: per seguretat i per 

treballar més eficient. l’espai havia d’estar correctament ordenat, el coordinador estava 

molt a sobre perquè això passés. 
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d) Es senyalitzaran les zones on s’està treballant correctament: es posaven valles 

que hi havia dins de l’obra per delimitar la zona de risc. 

f) Les feines les realitzarà personal qualificat i adequadament certificat: Així va 

ser, els assignats en fer les tasques de soldadura van haver de presentar el certificat 

com eren aptes per realitzar aquest tipus de feina i va ser el coordinador qui ho va 

revisar. 

 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

d) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

e) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

f) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

g) Arnés anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.   

h) Mascareta amb filtre: sempre que hi havia  la necessitat d’utilitzar la mascareta 

amb filtre per no respira productes nocius, ho feien. 

i) Pantalla facial per soldar: tots els soldadors la van fer servir en totes les 

soldadures que van realitzar. 



Seguiment de la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra del Centre cívic de Bon Pastor 

72 

j) Mandil, polaines, manguitos i guants de cuir per soldar: aquests EPIS especials 

els treballadors els van tenir disponibles en tot moment i tenim constància que es van 

utilitzar. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

3.20. Visita d’obres 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Visitas de obra 
 
Identificación y causas del posible peligro de la actividad 
considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas de personas a distinto nivel. X    X    X   

Caídas al mismos nivel durante el acceso a la maquina. X    X    X   

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, por golpe contra 

objetos, por falta de impericia. 

X     X   X   

Caídas de objetos desprendidos y/ o materiales. X    X    X   

Pisadas sobre objetos. X   X   X     

Choques contra objetos inmóviles. X    X   X    

Choques contra objetos móviles. X    X   X    

Golpes por objetos o herramientas:  X    X   X    

Atrapamiento por o entre objetos X    X   X    

Exposición a contactos eléctricos: Directo o indirecto. X    X   X    

Atropellos o golpes con vehículos. X    X   X    

Exposición al ruido X   X   X     

Incendio y/o explosión X    X   X    

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: Un cop per 

setmana rebien la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora de 

la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsa la realitat. El cap d’obra 

també ajudava a que es complissin les normes de prevenció, ja que estava 

conscienciat amb la importància de la seguretat dins de l’obra. 
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b) Tota persona que visiti l’obra ha de ser autoritzada per poder entrar: en el meu 

cas en concret va ser així. Tothom va autoritzar la meva entrada. 

c) El visitant anirà sempre acompanyat per una persona que sigui coneixedora 

de l’obra i amb les mesures de seguretat correctes: personalment vaig rebre tots 

els EPI’s i vaig estar acompanyat en tot moment pel coordinador de seguretat i salut 

en totes les visites. 

d) S’imposaran prohibicions de pas a determinades zones de l’obra: en les meves 

visites vaig poder accedir a totes les zones per tant no vaig tenir cap prohibició. 

f) El visitant respectarà totes les mesures de seguretat: així va ser, ja que he estat 

tocant la vesant de seguretat i salut, no podia anar sense cap mena de protecció i no 

respectant les de l’obra.  

Proteccions col·lectives 

a) Les visites d’obra es poden produir durant a totes les fases d’obra i diferents 

feines, en que s’adaptaran les proteccions col·lectives per totes les feines: el 

coordinador mínim feia una visita a la setmana, ara bé si hi havia fases d’obra 

complexes passava tants cops com  creiés necessari per controlar tots els sistemes de 

seguretat. 

Tindrà especial atenció a: 

b) Baranes per protecció de forats: sempre que visitava l’obra es fixava amb aquest 

forats i després mirava que les proteccions estiguessin ben fixades. 

c) Tapar els forats del terra amb entaulats: quan passejava per l’obra anava 

detectant algun forat al terra per poder protegir, tots els que hi havien ja tenien un tauló 

a sobre. 

e) Il·luminació adequada: a la majoria de feines s’aprofitava la instal·lació vella per 

il·luminar-se, i la part de la nova obra va coincidir amb l’època de primavera/estiu i, per 

tant, la llum natural ocupava l’horari laboral. 
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f) Ús d’escales en bon estat: a cada visita les inspeccionava i comprovava el seu 

estat. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.   

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

f) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

g) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra. 
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h) Equip anti-caiguda: els operaris van tenir a la seva disposició el sistema d’arnés 

de seguretat retràctils i tots els enclatges per poder-se assegurar a l’hora de realitzar 

les tasques. 

Senyalitzacions 

El coordinador s’havia de fixar amb totes aquestes senyalitzacions: 

a) Senyalització vial: en aquesta obra no hi havia necessitat de tenir la senyalització 

vial. El recinte de l’obra estava molt ben delimitat pels vianants. Pel que fa el trànsit 

només passava un carrer pel costat, l’únic que es va fer puntualment va ser tallar el 

carrer. 

b) Llums giratòries: comprova que la maquinària tingues aquesta il·luminació i li 

funcionés. 

c) Senyalització de risc a la feina: al llarg de l’obra, a l’entrada, hi havia el cartell en 

que es repassaven els riscos de l’obra. 

d) Senyalització acústica i lluminosa de marxa endarrere: tota la maquinària havia 

de tenir aquesta senyalització i el coordinador ho va comprova al llarg de l’obra per 

complir-ho. 

   

4. Seguiment del pla de seguretat: Màquines i Eines 

4.1. Dumper 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Dumper. 
 
Identificación y causas del posible peligro 
de la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caída de operarios al mismo nivel X   X    X    

Caída de operarios a distinto nivel  X   X    X   
Atropello o golpe con otra maquinaria X    X   X    
Trauma sonoro por ruido X    X   X    

Cortes o lesiones en las manos X   X    X    
Cortes, heridas o lesiones en pies. X    X    X   

Contactos eléctricos directos con líneas 
eléctricas o partes activas en tensión 

 
X   X    X   
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Contactos eléctricos indirectos con masas de 
maquinas eléctricas 

X    X    X   

Cuerpos extraños en ojos  X   X    X   
Vibraciones  X   X   X    
Explosiones X    X    X   

Incendios X    X    X   

Polvo, humo y gases  X   X   X    

Fatiga física y/o mental  X   X   X    

Los derivados de condiciones meteorológicas 
adversas 

X   X   X     

Los derivados del tránsito de operarios el lugar 
de trabajo 

 X   X    X   

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) El seu maneig estarà reservat a especialistes, preocupant-se que el conductor 

tingui el permís de conducció de vehicles: així va ser, el mateix coordinador només 

va autoritzar a un treballador perquè l’utilitzés, d’aquesta manera la resta de 

treballadors tenien prohibit manejar el dúmper. 

c) No es transportarà a persones, a no ser que es disposés d’un cadira 

transportadora amb cinturó de seguretat: com que no tenien aquest sofà no es va 

poder utilitzar per transportar persones. Tothom tenia clar que la seva funció no era la 

de transport. 

d) Estarà equipat amb pòrtic de seguretat: tenia aquesta mesura de seguretat. 

e) Es revisarà l’estat de frens i direcció periòdicament: el mateix encarregat del 

maneig del dúmper era l’encarregat d’anar comprovant l’estat dels frens i que la 

direcció funcionés perfectament. 

f) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 
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Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de l’obra 

en tots els treballadors.  

c) Mascareta contra la pols: el coordinador em va assegura que si es van utilitzar, i 

d’aquesta manera es van protegir de la pols. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

f) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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4.2. Camió de transport de materials 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Camión transporte de materiales 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Riesgos de accidentes de circulación (impericia, 
somnolencia, caos circulatorio).  

X     X     X 

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su 

proximidad.  
X    X      X 

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 
ausencia de señalistas, errores de planificación, falta de 

señalización, ausencia de semáforos). 
X    X   X    

Choques al entrar y salir de la obra (por maniobras en 

retroceso, falta de visibilidad, ausencia de señalista, 
ausencia de señalización, ausencia de semáforos). 

X    X   X    

Vuelco del camión (por superar obstáculos, fuertes 

pendientes, medias laderas, desplazamiento de la 
carga). 

X    X   X    

Caídas desde la caja al suelo (por caminar sobre la 
carga, subir y bajar por lugares imprevistos para ello). X    X   X    

Proyección de partículas (por viento, movimiento de la 
carga). 

X     X   X   

Atrapamiento entre objetos (permanecer entre la carga 

en los desplazamientos del camión). 
 X   X    X   

Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X   X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (caja izada bajo 
líneas eléctricas).  

 X   X     X  

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització de un senyalista de maniobres: abans d’entrar el camió a l’obra, el 

conductor d’aquest preguntava algú de l’obra com s’havia de fer i a on s’havia de 

deixar el material, era llavors quant alguna persona de l’obra ajudava a donar 

indicacions al conductor. 

c) És seguiran les instruccions d’ús d’escales manuals: tots els treballadors van 

fer-ne un bon ús i van seguir la normativa de manera estricte.  
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Proteccions col·lectives 

a) Manteniment adequat de la maquinària: la maquinària necessària va estar en bon 

estat, en aquest cas el propi coordinador va ser el que en una visita el va revisar. 

b) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots 

els temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent. 

Proteccions Individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors a dins de l’obra porten el casc de seguretat, ara aquí 

podem comprovar que els treballadors externs és molt més difícil tenir-los 

conscienciats i que compleixin les normes 

 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.   

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  
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e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

h) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra.  

Senyalitzacions 

a) Senyalització vial: en aquesta obra no hi havia necessitat de tenir la senyalització 

vial. El recinte de l’obra estava molt ben delimitat pels vianants. Pel que fa el trànsit 

només passava un carrer pel costat, l’únic que es va fer puntualment va ser tallar el 

carrer. 

b) Senyalització de risc a la feina: al llarg de l’obra, a l’entrada, hi havia el cartell en 

que es repassaven els riscos de l’obra. 

c) Senyalització acústica i lluminosa de marxa endarrere: tota la maquinària havia 

de tenir aquesta senyalització i el coordinador ho va comprova al llarg de l’obra per 

complir-ho. 

4.3. Camió cisterna formigonera 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Camión cuba hormigonera 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 

ausencia de señalista, falta de visibilidad, espacio 
angosto).  

X       X    

Colisión con otras máquinas de movimiento de tierras, 

camiones, etc., (por ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, señalización insuficiente o ausencia de 
señalización). 

X   X    X    

Caídas  a distinto nivel X    X    X   

Vuelco del camión hormigonera (por terrenos 

irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas o a 
vaciados). 

X    X   X    

Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, 

media ladera). 
X    X   X    

Caída de personas desde el camión (subir o bajar por 

lugares imprevistos). 
X    X   X    

Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los X    X   X    
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operarios guía y puedan caer). 

Caída de objetos sobre el conductor durante las 

operaciones de vertido o limpieza (riesgo por trabajos 
en proximidad). 

X    X   X    

Golpes por el cubilote del hormigón durante las 

maniobras de servicio. 
 X   X   X    

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 

 X   X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.   X  X       X 

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 

urbanas 
 X  X       X 

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilització de un senyalista de maniobres sense visibilitat: abans d’entrar el 

camió a l’obra, el conductor d’aquest preguntava algú de l’obra, aquest el reemplaçava 

al cap d’obra que agafava les regnes, ja que informava a on havia de col·locar i 

l’ajudava a realitzar les maniobres quant el conductor no tenia visibilitat. El mateix 

passava alhora de transportar les cubes. 

c) L’accés a la tremuja és realitzarà per l’escala, que haurà de tenir les mesures 

de seguretat: Per poc que podia el coordinador en fase de formigonat anava a l’obra i 

era ell mateix que observava com i qui pujava a la tremuja, i prèviament mirava en quin 

estat estava l’escala. 

d) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Manteniment adequat de la maquinària: la maquinària necessària va estar en bon 

estat, en aquest cas el propi coordinador va ser el que en una visita el va revisar. 
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Proteccions Individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

d) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

e) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

f) Equip anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 

g) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització vial: en aquesta obra no hi havia necessitat de tenir la senyalització 

vial. El recinte de l’obra estava molt ben delimitat pels vianants. Pel que fa el trànsit 

només passava un carrer pel costat, l’únic que es va fer puntualment va ser tallar el 

carrer. 

b) Senyalització de risc a la feina: al llarg de l’obra, a l’entrada, hi havia el cartell en 

que es repassaven els riscos de l’obra. 

c) Senyalització acústica i lluminosa de marxa endarrere: tota la maquinària havia 

de tenir aquesta senyalització i el coordinador ho va comprova al llarg de l’obra per 

complir-ho. 
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4.4. Camió bomba de braç articulat per abocament de formigó 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 
Camión bomba de brazo articulado para 
vertido de hormigón 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Riesgos de circulación por carreteras (circulación vial).   X   X       

Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes.  X    X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas.  

X    X   X    

Vuelco del camión bomba de hormigón por proximidad a 

cortes y taludes. 
X    X   X    

Deslizamiento camión bomba de hormigón por planos 

inclinados (trabajos en rampas o a media ladera). 
X    X   X    

Vuelco por fallo mecánico (fallo de los estabilizadores 
hidráulicos o su no instalación, falta de compactación 

del terreno). 
X    X   X    

Proyecciones violentas de objetos (reventón de tubería 
o salida de la pelota limpiadora). 

X    X   X    

Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). X    X   X    

Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la 

pelota limpiadora. 
X    X   X    

Atrapamientos (labores de mantenimiento). X    X   X    

Proyección de hormigón y fragmentos de forma violenta 
(por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, 
abrasión externa). 

    X    X   

Rotura de la manguera por flexión límite (falta de 

mantenimiento). 
X    X   X    

Caída de personas desde la máquina (subir o bajar por 
lugares imprevistos). 

X    X   X    

Atrapamiento de personas entre la tolva del camión 

bomba de hormigón y el camión hormigonera de 
servicio del hormigón (por falta de señalista, falta de 
planificación). 

X    X   X    

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Preparació del terreny, comprovació permanent del comportament de les 

falques; afinament eficaç de la canonada de transport: el responsable de totes 
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aquestes tasques va ser el camioner, de totes maneres el coordinador va estar present 

en el formigonat i es tenien en compte tots aquest ítems.  

c) Es tindran en compte les mesures de seguretat contra el risc elèctric amb les 

línies elèctriques aèries: no vam tenir cap línia aèria que ens compliques les tasques 

i per tant no vam haver de prendre cap mesura de seguretat. 

d) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Manteniment de la maquinària en bon estat: la maquinària necessària per 

realitzar les tasques va estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada 

cop que entrava una màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de 

l’obra. 

b) Tanques del tipus “ajuntament”: a l’obra sempre hi va haver aquestes tanques 

per delimitar alguna zona en qualsevol moment. 

c) Mantenir les eines elèctriques en bon estat: el coordinador facilitava una fitxa al 

cap d’obra en què cada cop que una eina entrava a l’obra s’havia d’apuntar, 

s’especificava a qui pertanyien les eines i el seu estat d’entrada. Periòdicament és feia 

un control d’elles per verificar que seguien en bon estat.  

d) Sol·licitar plans de xarxes per no haver de creuar las canalitzacions 

enterrades: abans d’iniciar els treballs es va investigar on esta la ubicació de les 

instal·lacions al subsòl. 

e) Delimitació de la zona de treball per evitar els contactes amb les línies 

elèctriques aèries: el recurs preventiu va ser l’encarregat de delimitar la zona de 

treball per tal d’evitar els contactes elèctrics. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  
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b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

i) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra.  

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització vial: en aquesta obra no hi havia necessitat de tenir la senyalització 

vial. El recinte de l’obra estava molt ben delimitat pels vianants. Pel que fa el trànsit 

només passava un carrer pel costat, l’únic que es va fer puntualment va ser tallar el 

carrer. 

b) Senyalització de risc a la feina: al llarg de l’obra, a l’entrada, hi havia el cartell en 

que es repassaven els riscos de l’obra. 

c) Senyalització acústica i lluminosa de marxa endarrere: tota la maquinària havia 

de tenir aquesta senyalització i el coordinador ho va comprova al llarg de l’obra per 

complir-ho. 

d) Llums giratòries: comprova que la maquinària tingues aquesta il·luminació i li 

funcionés.  

e) Abalisament de les línies elèctriques: així va ser durant tot el període, el recurs 

preventiu era el responsable que es dugués a terme. De totes maneres el coordinador 

va veure que estava correctament.  
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4.5. Grua autotransportada 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Grúa autotransportada. 
 
Identificación y causas del posible 
peligro de la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar 
de la grúa por lugares imprevistos para ello, 

caminar sobre el brazo de la grúa. 

X    X   X    

Subir o bajar de la zona de mandos por lugares 

inseguros, suciedad, impericia. 

X    X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

 X  X    X    

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento: De la grúa por anular los 
limitadores de carga o recorrido. 

 X    X X     

De la grúa por choque con otras grúas por solape 

o altura similar. 

 X    X  X    

De la grúa por fallo humano (impericia).  X    X  X    

Caídas de objetos desprendidos: De la carga por 

eslingado peligroso. 

X     X  X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X  X   X     

Choques contra objetos inmóviles : Contra 

fábricas 

 X  X   X     

Contra pilares.  X  X   X     

Choques contra objetos móviles: Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras. 

 X   X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo 

de la carga, velocidad de servicio excesiva. 

X   X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Por objetos 
pesados, labores de mantenimiento. 

X    X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos: Circular sobre terrenos sin compactar, 
superar obstáculos, fallo de estabilizadores. 

X    X  X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X X   X     

Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, 

tocar objetos calientes. 

X   X   X     

Patologías no traumáticas: Ruido.   X  X   X    

 

Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 
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normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Preparació del terreny, comprovació permanent del comportament de les 

falques: el responsable de totes aquestes tasques era el responsable de la grua, de 

totes maneres el coordinador estava present i tenia en compte tots aquest ítems.  

c) És tindran en compte les mesures de seguretat contra el risc elèctric amb les 

línies elèctriques aèries: no vam tenir cap línia aèria que ens compliques les tasques 

i per tant no vam haver de prendre cap mesura de seguretat.  

d) Utilització d’un senyalista quant l’operador de la grua no tingui una visió total 

de la càrrega durant el seu maneig: qualsevol treballador va estar disposat a ajudar 

al encarregat de manejar la grua quant aquest no tenia la visió òptima, per tant no va 

suposar cap problema. 

e) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Tanques del tipus “ajuntament”: a l’obra sempre hi va haver aquestes tanques 

per delimitar alguna zona en qualsevol moment. 

b) Manteniment de la maquinària en bon estat: la maquinària necessària per 

realitzar les tasques va estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada 

cop que entrava una màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia a l llarg de 

l’obra. 

c) Delimitació de la zona de treball per evitar els contactes amb les línies 

elèctriques aèries: el recurs preventiu va ser l’encarregat de delimitar la zona de 

treball per tal d’evitar els contactes elèctrics.  

d) No sobrepassar els límits de carga en els talús: el responsable del maneig de la 

grua, era qui va haver de controlar el pes que posaven, d’aquesta manera mai es va 

sobrepassar el límit de càrrega. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 
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constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

i) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització de risc a la feina: al llarg de l’obra, a l’entrada, hi havia el cartell en 

que es repassaven els riscos de l’obra. 

b) Abalisament de les línies elèctriques: així va ser durant tot el període, el recurs 

preventiu era el responsable que es dugués a terme. De totes maneres el coordinador 

va veure que estava correctament. 
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4.6.Carretó elevador 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Carretilla elevadora. 
 
Identificación y causas del posible peligro de la 
actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación 
del riesgo con 
la  prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas de personas a distinto nivel: Por sobrecarga del 

lugar de rodadura, exceso de confianza, falta de 
señalización o topes final de recorrido. 

X    X    X   

Transporte no autorizado de trabajadores sobre la 

máquina. 

X    X    X   

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Sobre 

el conductor (falta de pórtico contra los aplastamientos, 
sobrecarga). 

X     X X     

Caídas de objetos desprendidos: A cotas inferiores durante 

los desplazamientos de la máquina. 

X     X X     

Choques contra objetos inmóviles: Contra obstáculos u 
otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas, 

señalización o iluminación. 

X    X  X     

Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por falta 

de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

 X   X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante el 
mantenimiento. 

X    X   X    

Atrapamiento por o entre objetos: Vuelco sin pórtico contra 

aplastamientos. 

X     X X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Por superar pendientes mayores a las admitidas 
por el fabricante, pasar zanjas, maniobras de carga y 

descarga. 

X     X  X    

Exposición a contactos eléctricos: Directo o por derivación. X     X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Por falta de visibilidad 
del conductor por el tamaño de la carga. 

X     X   X   

Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación de 

gases de escape de motor. 

X    X    X   

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Preparació del terreny, comprovació permanent del comportament de les 

falques: el responsable de totes aquestes tasques era el responsable de la grua, de 

totes maneres el coordinador estava present i tenia en compte tots aquest ítems.  
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Proteccions col·lectives 

a) Tanques del tipus “ajuntament”: a l’obra sempre hi va haver aquestes tanques 

per delimitar alguna zona en qualsevol moment. 

b) Manteniment de la maquinària en bon estat: la maquinària necessària per 

realitzar les tasques va estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada 

cop que entrava una màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de 

l’obra. 

c) Delimitació de la zona de treball per evitar els contactes amb les línies 

elèctriques aèries: No teníem l’existència de línies aèries.. 

d) No sobrepassar els límits de carga en els talús: el responsable del maneig de la 

grua, era qui va haver de controlar el pes que posaven, d’aquesta manera mai es va 

sobrepassar el límit de càrrega.  

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 
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i) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra. 

Senyalitzacions 

a) Senyalització vial: en aquesta obra no hi havia necessitat de tenir la senyalització 

vial. El recinte de l’obra estava molt ben delimitat pels vianants. Pel que fa el trànsit 

només passava un carrer pel costat, l’únic que es va fer puntualment va ser tallar el 

carrer. 

b) Senyalització de risc a la feina: al llarg de l’obra, a l’entrada, hi havia el cartell en 

que es repassaven els riscos de l’obra. 

c) Senyalització acústica i lluminosa de marxa endarrere: tota la maquinària havia 

de tenir aquesta senyalització i el coordinador ho va comprova al llarg de l’obra per 

complir-ho. 

d) Llums giratòries: comprova que la maquinària tingues aquesta il·luminació i li 

funcionés. 

4.7. Camió grua 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Camión grúa. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la 
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, 
impericia. 

X    X       

Caídas de objetos desprendidos: De la carga por 
eslingado peligroso. 

X     X  X    

Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento 

en arcenes de carreteras. 
 X   X   X    

Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X  X     
Golpes por objetos o herramientas: Por la carga en 
suspensión a gancho de grúa. 

X    X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: Durante maniobras de 
carga y descarga. 

X    X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos: Del camión grúa por: superar obstáculos del 
terreno, errores de planificación. 

X    X   X    

Exposición a contactos eléctricos: Sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aèries. 

X     X  X    

Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en 

retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, 
falta de señalización, falta de semáforos. 

X    X  X     

Patologías no traumáticas: Ruido.  X  X     X   

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.  X  X    X    

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De  X    X X     
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la grúa por anular los limitadores de carga o recorrido. 

De la grúa por choque con otras grúas por solape o 

altura similar. 

 X    X  X    

De la grúa por fallo humano (impericia).  X    X  X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).  X  X   X     

Choques contra objetos inmóviles   X  X   X     

Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento 

en arcenes de carreteras. 

 X   X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de la 

carga, velocidad de servicio excesiva. 

X   X    X    

Atrapamiento por o entre objeto: Por objetos pesados, 

labores de mantenimiento. 

X    X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos: Circular sobre terrenos sin compactar, 
superar obstáculos, fallo de estabilizadores. 

X    X  X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada 

o continuada. 

  X X   X     

Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 

objetos calientes. 

X   X   X     

Pisadas en mala posición (ruedas). X    X  X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 

máquina al suelo). 
 X   X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 

control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 

X    X    X   

Los derivados de la impericia (conducción inexperta o 

deficiente).  
X    X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 

proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción eléctrica subterránea). 

X    X    X   

Interferencias con infraestructuras urbanas, 

alcantarillado,  de aguas y líneas de conducción de gas 
o eléctricas (por errores de planificación, errores de 

cálculo, improvisación, impericia).  

X    X   X    

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, jornada de 

trabajo larga). 
X   X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos en 

lugares cerrados con ventilación insuficiente). 
X    X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de 

iluminación, ausencia de señalización). 
X    X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 

balizamiento y señalización, ausencia de topes final de 
recorrido). 

X     X    X  

Los propios del suministro y reenvío de la máquina. 
X    X  X     

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 
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b) Preparació del terreny, comprovació permanent del comportament de les 

falques: el responsable de totes aquestes tasques era el responsable de la grua, de 

totes maneres el coordinador va estar present i tenia en compte tots aquest ítems.  

c) És tindran en compte les mesures de seguretat contra el risc elèctric amb les 

línies elèctriques aèries: no vam tenir cap línia aèria que ens compliques les tasques 

i per tant no vam haver de prendre cap mesura de seguretat.  

d) Utilització d’un senyalista quant l’operador de la grua no tingui una visió total 

de la carrega durant el seu maneig: qualsevol treballador estava disposat a ajudar al 

encarregat de manejar la grua quant aquest no tenia la visió òptima, per tant no va 

suposar cap problema. 

e) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Manteniment de la maquinària en bon estat: la maquinària necessària per 

realitzar les tasques va estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada 

cop que entrava una màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de 

l’obra. 

b) No realitzar el manteniment de la màquina, amb ella en marxa: no es va 

realitzar cap tasca de manteniment amb la màquina en marxa, de totes maneres la 

persona responsable de que no succeís era el propi responsable del camió. 

c) Prohibit passar la carga per davant de la cabina: qui dominava la grua del camió 

era el propi camioner per tant ja tenia la titulació per saber aquesta norma bàsica. No 

vam detectar a l’obra que es dones aquesta situació. 

d) No sobrepassar els límits de carga en els talús: el responsable del maneig de la 

grua, era qui va haver de controlar el pes que posaven, d’aquesta manera mai es va 

sobrepassar el límit de càrrega. 
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Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

d) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

e)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

f) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

g) Armilla reflectant: es va utilitzar en els casos on la feina es realitzava fora del 

recinte de l’obra.  

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització de risc a la feina: al llarg de l’obra, a l’entrada, hi havia el cartell en 

que es repassaven els riscos de l’obra. 

b) Abalisament de les línies elèctriques: així va ser durant tot el període, el recurs 

preventiu era el responsable que es dugués a terme. De totes maneres el coordinador 

va veure que estava correctament. 

c) Senyalització acústica i lluminosa de marxa endarrere: tota la maquinària havia 

de tenir aquesta senyalització i el coordinador ho va comprova al llarg de l’obra per 

complir-ho. 
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5. Seguiment del pla de seguretat: Mitjans Auxiliars 

5.1. Bastida 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Andamios 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas a distinto nivel.  X    X   X    

Caídas desde altura (plataformas peligrosas, vicios 
adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento 

fuerte, cimbreo del andamio). 
X    X   X    

Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio). X   X   X     

Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes 

horizontales, pescantes, nivelación, etc.). 
X    X   X    

Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas 
eléctricas aèries, uso de máquinas eléctricas sobre el 

andamio, anula las protecciones). 
X    X   X    

Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas 
metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas). 

X     X  X    

Golpes por objetos o herramientas. X    X   X    

Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. X    X   X    

Los derivados del padecimiento de enfermedades no 

detectadas: epilepsia, vértigo. 
X    X   X    

Sobre esfuerzos (montaje mantenimiento y retirada) X   X   X     

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) S’inspeccionarà periòdicament per comprovar que esta en bon estat: el 

coordinador cada cop que va fer una visita d’obra, li dedicava una bona estona a 

inspeccionar la bastida. De totes formes tots els treballadors que la van usar si veien 

un desperfecte l’havien de comunicar immediatament. 
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c) No s’utilitzaran com a bastides caixes, gàbies, bidons, etc: com el sentit comú 

indica no es va poder fer una bastida amb altres materials o objectes que tenien altres 

funcions. 

d) Periòdicament es comprovarà que estigui aplomat:  un cop a la setmana hi 

havia un encarregat amb els coneixements adequats per realitzar aquest aplomat 

perquè la bastida estigués en perfectes condicions. 

e) Les bastides hauran d’estar travades per evitar la seva inestabilitat: els propis 

muntadors i encarregats del muntatge de la bastida ja la van travar des d’un bon inici i 

no es va tocar durant tot el període. 

 

f) Està prohibit abandonar sobre la bastida materials i eines: no va succeir en tot 

el procés, de totes formes el cap d’obra estava molt a sobre que la gent guardés els 

materials i les eines al lloc adequat. 

 

 

 

 

 

g) Les plataformes de feina tindran un mínim de 60cm d’amplada i estaran 

collades als punts d’anclatge per evitar els moviments de lliscament: ja es van 

contractar amb aquesta amplada per tant només es va haver de comprovar que fos 

així. Després del muntatge ja estava tot ben collat per evitar els moviments. 
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h) Evacuar les runes de les plantes mitjançant tubs d’abocament i carretons. Mai 

es farà mitjançant el llançament incontrolat: sempre es va fer de la manera 

adequada i sense que mai suposessin un perill per ningú de l’obra, els treballadors van 

tenir aquests carretons i els tubs en tot moment.  

i) Els apilaments en les plataformes de feina seran estricament necessaris i 

estaran correctament ordenats i repartits: per la pròpia comoditat dels treballadors 

com més ordenat, més còmodes podien realitzar les seves feines per tant no es va 

donar aquesta situació. 

j) No és podrà fabricar morter a damunt de la bastida: no va succeir aquest fet per 

tant la norma es va complir sense fer res en especial. 

k) Les bastides han d’estar collades a la paret o l’estructura: l’empresa 

responsable de la instal·lació ja van fer-ho correctament de tal manera que la bastida 

estava ben collada a la paret. 

l) La fusta no tindrà nusos perillosos, esquerdes, etc, ni signes d’estar podrida o 

deteriorada: el propi coordinador va fer l’ inspecció dels taulons utilitzats perquè 

aquest no estiguessin en mal estat. 

 m) Les plataformes han d’estar lliures: per realitzar la feina amb les millors 

condicions possibles i sense genera cap perill al voltant d’ella, les plataformes havien 

d’estar lliures. 

n) La bastida a la seva base se la protegirà de cops i lliscaments: la pròpia 

empresa subministradora ja va portar els suports adequats i homologats. 

o) Per treballar a una altura superior de 2m, s’utilitzarà el cinturó de seguretat 

collat a una part solida de l’estructura: els propis treballadors ja estaven informats 

d’aquesta normativa, així que durant tot el període la van complir i sempre anaven 

lligats. 

p) Per treballar sota de la bastida o a les seves proximitats és posaran xarxes 

que recullin la caiguda dels materials o eines: no va ser una zona perillosa, ja que 

a sota de la bastida no es va realitzar cap tasca. 

q) Per excedir a la bastida és farà per escales ben fixades pels dos extrems: totes 

les bastides tenien incloses l’escala per pujar-hi i aquests sempre estava ben fixada. 
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r) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Línia de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. I 

durant les tasques els treballadors les van utilitzar correctament. 

c) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament.  

d) Accés mitjançant escala interior: el nostre cas tothom va accedir per les escales 

laterals que venien incorporades.  

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI.  

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  
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h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

i) Equip anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.   

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

5.2. Bastida de cavallets 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Andamios de borriquetas. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas a distinto nivel (fallo de las plataformas, vuelco 

de la borriqueta).  
X    X   X    

Caídas al mismo nivel (tropiezos, desorden, superficie 

resbaladiza). 
X    X   X    

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de forjados, 

losas, balcones, terrazas). 
X    X  X     

Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de 

montaje y desmontaje de los andamios de borriquetas. 
X   X   X     

Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 
sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos con 

consecuencia de caídas del trabajador). 
X    X   X    

Sobre esfuerzos (transporte a brazo y montaje de 

elementos pesados). 
X   X   X     

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los  
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b) No desactivar les mesures de seguretat de la protecció col·lectiva: com el 

sentit comú indica cap treballador podria desactivar aquestes proteccions, ja que eren 

pel seu bé. 

c) Els recolzaments seran sòlids i estables: el material proporcionat ja va ser el 

correcte i, per tant, es va complir. Aquest material va ser revisat pel coordinador de 

seguretat i salut. 

d) La separació entre els cavallets no sobrepassarà els 3,5 m: els propis 

treballadors ja sabien que la distància no podia ser molt gran, evidentment no anaven 

mesurant-ho però en cap moment la separació dels cavallets era perillosa. 

e) Els taulons hauran d’estar col·locats de forma que no quedin forats entre mig: 

per impedir-ho a l’hora del muntatge s’ajuntaven al màxim els taulons i d’aquesta 

manera evitàvem possibles forats en què introduir el peu. L’empresa subministradora 

ja donava la documentació necessària per muntar-ho correctament. 

f) Els taulons és disposaran de tal manera que no es puguin moure ni cap 

moviment perillós: els propis treballadors que l’anaven a utilitzar, abans de pujar-hi 

falcaven bé els taulons i miraven que no es moguessin. L’empresa subministradora ja 

donava la documentació necessària per muntar-ho correctament. 

g) Sobrepassaran els punts de recolzament un mínim de 10 cm i un màxim de 20 

cm: els encarregats de muntar els cavallets i els taulons ja sabien quines mesures de 

seguretat havien de complir, concretament amb aquesta feien servir la palma de la mà 

com a referència. 
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h) El solapament entre dos taulons de la mateixa fila, sobre el mateix punt de 

recolzament, haurà de ser com a mínim de 20 cm: el mateix que en l’anterior 

apartat, els encarregats del muntatge ja sabien com realitzar i complir les mesures de 

seguretat, en aquest cas sempre feien un mínim de dos pams. 

i) Les plataformes estaran netes i només es posarà la quantitat mínima de 

material, sempre sense sobrepassar la càrrega màxima: no es va fer cap protocol 

en concret, però sí que es van instal·lar plataformes auxiliars per posar el material.  

j) Quant la plataforma de feina estigui a més de 2 m d’alçada es disposarà una 

balla d’1 m com a mínim, amb llistó entremig i rodapeus de 15 cm: quan la feina 

era a més de 2 m ja tenien una bastida especial per poder treballar amb seguretat. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Línia de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. I 

durant les tasques els treballadors les van utilitzar correctament. 

c) Instal·lació de baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de rodapeu, en forats 

horitzontals i verticals: en els trams on hi va haver un perill de caiguda de persones 

a diferent nivell es van instal·lar aquestes baranes que evitaven les possibles 

caigudes. El recurs preventiu les inspeccionava periòdicament. 

d) Protecció dels forats de la finestra o altres forats, en els quals el risc de 

caiguda sigui superior a 2 m d’altura: el recurs preventiu va tenir molt present que 

havia de tapar aquests forats, ja que suposaven un perill. En les visites rebia el control 

del coordinador i d’aquesta manera assegurar-se que tot estava bé. 

d) Accés mitjançant escala interior: el nostre cas tothom accedia amb les escales 

laterals que venien incorporades.  

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 
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a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

i) Equip anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.  

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

5.3. Escales 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Escaleras. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 

considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así como 

su uso o abuso).  
X    X   X    

Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la 

ubicación y método de apoyo de la escalera, así como 
su uso o abuso). 

X    X   X    

Caída por rotura de los elementos constituyentes de la X    X   X    
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escalera (fatiga de material, nudos, golpes, etc.). 

Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto (falta 

de zapatas, etc.). 
X    X   X    

Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie 
irregular. 

X    X   X    

Caída por rotura debida a defectos ocultos. X     X  X    

Los derivados de los usos inadecuados o de los 

montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación 
de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la 

altura a salvar). 

X     X  X    

Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por ella 

cargado) 
X    X   X    

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

Aplicació d’escales de mà, fabricades amb alumini: 

a) Els travessers estaran construïts d’una sola peça, sense deformacions ni 

bonys: com que tenien el marcatge CE, ja van complir aquest requisit. Durant el 

transcurs de l’obra es va fer un control perquè no sorgissin aquestes anomalies 

b) Instal·lades en el lloc d’ús, inclinades, tindran la longitud necessària per 

salvar l’altura que necessitin més 100 cm de seguretat: qui va usar aquestes 

escales ja sabia que per seguretat havia de sobresortir 100 cm i sempre que el 

coordinador va visitar l’obra va succeir així. 
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c) No estaran complementades per unions soldades: va estar totalment prohibit fer 

invents d’aquest tipus, no es va donar el cas en el llarg de l’obra 

d) L’enllaç de les escales d’alumini es realitzarà mitjançant la instal·lació dels 

dispositius industrials fabricats per aquest ús: amb les visites que vam fer no vam 

poder comprovar si es va fer correctament, de totes maneres ja tenien les peces 

adequades per fer-ho. 

e) Els travessers estaran rematats per la part inferior per sabates antilliscant: els 

propis treballadors van instal·lar aquest dispositiu de la foto, per evitar el seu 

lliscament. 

 

Aplicació d’escales tipus estisores: 

a) Els travessers estaran rematats per la part inferior per sabates antilliscant: ja 

venien incorporares, per tant, no va haver-hi problema. 

b) A la seva articulació superior hi haurà topes d’obertura màxima: les pròpies 

escales ja ho portaven incorporat així que va ser una mesura que no va generar 

preocupacions. 

c) Dotada a mitja alçada amb una cadena d’acer de limitació d’obertura màxima: 

també va venir incorporada de totes formes durant el transcurs de l’obra el coordinador 

mirava que la cadena encara estigués ben posada i que no estigués danyada. 

d) Les escales tipus estisores s’utilitzaran amb els dos costats oberts, ja que si 

s’utilitzen com escala de mà de recolzament o elements verticals la seva 

seguretat disminueix: a tots els treballadors se’ls havia informat del correcte ús de 

les escales i se’ls conscienciava que era per la seva seguretat. 
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Escales tipus estisores fabricades de fusta 

a) Els travessers hauran d’estar construïts amb una sola peça, sense 

esquerdes o nusos que puguin disminuir la seva seguretat: com que les 

escales tenien el marcatge CE ja et donava la seguretat que aquestes tares no 

succeïen.  

b) Els esglaons de fusta estaran enssemblats: el fet que tenien el marcatge 

CE a la pròpia fitxa es va poder comprovar que tenien els esglaons de la manera 

correcta, d’aquesta manera es garantia la seguretat. 

c) La fusta estarà protegida mitjançant vernissos transparents, per no tapar 

els possibles defectes: es va poder comprovar visualment que el vernís aplicat 

era transparent. 

d) Les escales de fusta és guardaran a cobert per garantir el bon estat: com 

que va ser una obra molt interior, les escales quasi mai van sortir a l’exterior. 

 

Escales tipus estisores fabricades d’alumini 

a) Els travessers estaran construïts d’una sola peça; estaran sense 

deformacions ni bonys que poden disminuir la seguretat: com que les 

escales tenien el marcatge CE ja et donava la seguretat que aquestes tares no 

succeïen.  
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b) Instal·lades en el seu lloc, ja inclinades, tindran la longitud necessàries 

per salvar l’altura de més de 100 cm: qui va usar aquestes escales ja sabia 

que per seguretat havia de sobresortir 100 cm i sempre que el coordinador va 

visitar l’obra va succeir així. 

c) No estaran complementades per unions soldades: va estar totalment 

prohibit fer invents d’aquest tipus, no es va donar el cas en el llarg de l’obra 

d) L’enllaç de les escales d’alumini és realitzarà mitjançant la instal·lació 

dels dispositius industrials fabricats per aquest ús: amb les visites que vam 

fer no vam poder comprovar si es va fer correctament, de totes maneres ja 

tenien les peces adequades per fer-ho. 

Transport d’escales. 

a) Procurar no danyar-les: fer el transport amb cura per no danyar l’escala 

transportada, però no es portava cap control al respecte. 

b) Dipositar-les, no tirar-les: sempre que s’arribava al punt on s’havia de deixar 

l’escala es va fer amb cura per evitar possibles d’anys, però tampoc es va fer un 

control específic. 

c) No utilitzar per transport de materials: estava totalment prohibit fer-ho i en aquest 

cas el recurs preventiu era el responsable de fixar-s’hi. 

d) Una persona només podrà carregar una escala simple o de estisores amb un 

pes màxim de 55 kg: per la seva seguretat i evitar possibles lesions els propis 

treballadors ja sabien quines escales podien transportar ells sols i quines ho havien de 

fer amb ajuda. 

e) No es transportarà horitzontalment. Fer-ho de la part del davant cap a baix: 

l’experiència de molts treballadors a l’obra ja va fer que sabessin transportar 

correctament les escales. 

f) Transportar plegades les escales de tipus estisores: per la pròpia comoditat ja 

les plegaven però tampoc es va fer un control molt específic. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 
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b) Línia de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. I 

durant les tasques els treballadors les van utilitzar correctament. 

c) Utilització de les escales amb marcatge CE: totes les escales que es van trobar a 

l’obra tenien aquest marcatge, ja que el propi coordinador no acceptava que no 

tinguessin aquest marcatge que donava un garantia de l’escala. 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

i) Equip anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.  

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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5.4. Puntals metàl·lics 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Puntales metálicos. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caída desde altura de los puntales por instalación 
insegura. 

X    X   X    

Caída desde altura de los puntales durante las 

maniobras de transporte elevado (transporte sin bateas 
y flejes). 

 X   X   X    

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la 

manipulación. 
 X   X   X    

Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje). X   X   X     

Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los 

pies. 
X    X   X    

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y 
descarga. 

X   X   X     

Caídas al mismo nivel (caminar sobre puntales en el 

suelo). 
X    X   X    

Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utilizar para 
inmovilización de la altura del puntal clavos largos en 

vez de pasadores). 
X   X   X     

Rotura del puntal por fatiga del material. X    X   X    

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o 

externa). 
X    X   X    

Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de 
clavazón. 

X    X   X    

Desplome de encofrados por causa de la disposición de 

puntales. 
X    X   X    

 

Mesures de prevenció  (Prevenciones consideradas) 

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Utilitzar puntals en bon estat: els puntals que van entrar a l’obra ja venien amb 

bones condicions, de totes maneres quan estaven en ús el recurs preventiu els 

revisava tant el seu estat com la seva col·locació. 
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c) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) Línia de vida: el propi coordinador les va revisar perquè estiguessin ben collades. I 

durant les tasques els treballadors les van utilitzar correctament.  

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g)Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

i) Equip anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos.  
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Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

5.5. Màquines elèctriques en general: radials, cisalles, serres i similars 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 
Máquinas herramienta eléctricas en 
general: radiales, cizallas, sierras, y 
similares. 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Cortes (por el disco de corte, proyección de objetos, 
voluntarismo, impericia).  

X    X   X    

Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos 

calientes, voluntarismo, impericia). 
X   X   X     

Golpes (por objetos móviles, proyección de objetos). X    X   X    

Proyección violenta de fragmentos (materiales o rotura 
de piezas móviles). 

X    X   X    

Caída de objetos a lugares inferiores. X    X   X    

Contacto con la energía eléctrica (anulación de 

protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

X    X   X    

Vibraciones. X    X   X    

Ruido. X   X    X    

Polvo. X   X    X    

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en posturas 

obligadas). 
X   X    X    

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 
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b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

 

 

c) No realitzar feines de manteniment amb la màquina en el funcionament: com el 

sentit comú indica no es van poder fer les tasques de millora de la maquinària amb 

aquesta en marxa, de totes maneres no és va fer cap mena de control.  

d) Utilitzar la màquina pel seu fi que ha estat creada: tots els treballadors tenien un 

coneixement de cada màquina i quina era la seva funció i pel que es va poder 

comprovar al llarg d’aquesta partida tot va ser utilitzat correctament. 

e) No forçar el moviment de la màquina: no es va fer cap mena de control al 

respecte. 

f) Mantenir les connexions elèctriques en bon estat: el propi coordinador a les 

visites comprovava que les instal·lacions estiguessin en bon estat, tot i així, els 

treballadors van tenir l’obligació d’avisar si les connexions de corrent no estaven en 

bon estat. 

g) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 
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h) Mantenir els discs de tall en bon estat i afilats: no es va dur un control molt 

específic, el propi treballador sabia que si el disc de tall no estava bé l’havia de 

canviat, ja que sinó la seva tasca era més dificultosa i no tant precisa.  

i) Utilitzar roba de feina ajustada: per evitar possibles enganxades amb la 

maquinària es va fer aquesta recomanació, de totes maneres no es va fer un gran 

control. 

j) No portar cadenes, anells o algun altre element que pugui ser enganxat per les 

eines utilitzades: no es va deixar treballar mai als treballadors amb aquest tipus 

d’objectes utilitzessin o no les eines. 

k) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots 

els temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent. 

c) Maquinària en bon estat i marcatge CE: la maquinària necessària va estar en bon 

estat, en aquest cas el propi coordinador va ser el que en una visita la va revisar i va 

comprova que tingues el marcatge CE. 
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Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una f itxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra.  

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte. 

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

i) Equip anticaiguda: sempre que el risc de caiguda hi va ser, els treballadors van 

estar obligats a utilitzar els arnés retràctil correctament, pel que he pogut saber es va 

complir en tots els casos. 
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Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

5.6. Formigonera pastera 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Hormigonera pastelera. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o por las 

correas de transmisión) (labores de mantenimiento, falta 
de carcasas de protección de engranajes, corona y 
poleas).  

X    X   X    

Contactos con la corriente eléctrica (anulación de 

protecciones, toma de tierra artesanal, conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

 X  X    X    

Sobreesfuerzos (girar el volante de accionamiento de la 
cuba, carga de la cuba). 

 X  X    X    

Golpes por elementos móviles. X    X   X    

Polvo ambiental (viento fuerte). X    X   X    

Ruido ambiental.  X  X    X    

Caídas al mismo nivel (superficies embarradas).  X  X    X    

 

Mesures de prevenció   

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la rea litat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Mantenir la formigonera en bon estat: la formigonera va rebre un control del propi 

coordinador i els treballadors que la utilitzaven van haver d’informar immediatament si 

veien alguna anomalia. 
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c) No realitzar feines de manteniment amb la màquina en el funcionament: com el 

sentit comú indica no es van poder fer les tasques de millora de la maquinària amb 

aquesta en marxa, de totes maneres no es va fer cap mena de control.  

d) Utilitzar la màquina pel seu fi que ha estat creada: tots els treballadors tenien un 

coneixement de cada màquina i quina era la seva funció i pel que es va poder 

comprovar al llarg d’aquesta partida tot va ser utilitzat correctament. 

e) No forçar el moviment de la màquina: no es va fer cap mena de control al 

respecte. 

f) Mantenir les connexions elèctriques en bon estat: el propi coordinador a les 

visites comprovava que les instal·lacions estiguessin en bon estat, tot i així, els 

treballadors van tenir l’obligació d’avisar si les connexions de corrent no estaven en 

bon estat. 

g) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

h) Mantenir adequadament instal·lada la tapa de protecció del motor i la corretja: 

no es va dur un control molt específic, però era una tapa que sempre que el 

coordinador va fer les visites estava posada. 

i) No introduir l’extrem de la pala a l’interior de la boca de la cuba: per evitar 

possibles danys a la maquinària es va fer aquesta recomanació, de totes maneres no 

es va fer un gran control. 

j) El trasllat manual de la formigonera el faran el número adient de treballadors 

per evitar sobreesforços: el propi cap d’obra va assignar al mateix moment del 
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trasllat les persones adequades per realitzar-lo i no fer que cap treballador patís un 

sobreesforç. 

k) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots 

els temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent. 

c) Maquinària en bon estat i marcatge CE: la maquinària necessària va estar en bon 

estat, en aquest cas el propi coordinador va ser el que en una visita la va revisar i va 

comprova que tingues el marcatge CE. 

d) Connexió a terra de les parts metàl·liques: així va ser, sempre tenien l’encàrrec 

d’abans d’utilitzar-la mira que la posta a terra estigués fent la seva funció. 

e) Embolcall de protecció dels punts en contacte entre pinyons i corones: com 

que la formigonera estava en bon estat aquestes proteccions també i per tant feien la 

seva funció. 

f) Interruptor estanc front de la projecció d’aigua: com que la formigonera va ser 

l’adequada ja el portava incorporat.  

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors.  
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c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra. 

e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica. 

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar.  

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 

 

5.7.Trepant elèctric portàtil 

Avaluació dels riscos 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Taladro eléctrico portátil. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Sobreesfuerzos (taladros de longitud importante).  X   X   X     

Contacto con la energía eléctrica (falta de doble 

aislamiento, anulación de toma de tierra, carcasas de 
protección rotas,  conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

X    X   X    

Erosiones en las manos. X   X   X     

Cortes (tocar aristas, limpieza del taladro). X   X   X     

Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de 

proyección violenta. 
X    X   X    

Los derivados de la rotura de la broca (accidentes 
graves por proyección muy violenta de fragmentos). 

X    X   X    

Polvo.  X  X    X    

Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre materiales, 

torceduras, cortes). 
 X  X    X    

Ruido.  X  X    X    

Vibraciones.  X  X    X    
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Mesures de prevenció  

a) Vigilància permanent del compliment de normes preventives: un cop per 

setmana, es rebia la visita del coordinador de seguretat i salut, canviant el dia i l’hora 

de la visita per tenir el factor sorpresa, i d’aquesta manera copsar la realitat. El recurs 

preventiu, que tenia la formació requerida, també ajudava per tal que es complissin les 

normes de prevenció cada dia. El coordinador de seguretat i salut feia les visites 

acompanyat del recurs preventiu per veure junts els possibles errors i corregir-los. 

b) Maquinària en bon estat: la maquinària necessària per realitzar les tasques va 

estar en bon estat, el coordinador va fer omplir una fitxa cada cop que entrava una 

màquina i s’apuntava totes les revisions que es feia al llarg de l’obra. 

c) No realitzar feines de manteniment amb la màquina en el funcionament: com el 

sentit comú indica no es van poder fer les tasques de millora de la maquinària amb 

aquesta en marxa, de totes maneres no és va fer cap mena de control. 

d) Utilitzar la màquina pel fi que ha estat creada: tots els treballadors tenien un 

coneixement de cada màquina i quina era la seva funció i pel que es va poder 

comprovar al llarg d’aquesta partida tot va ser utilitzat correctament. 

e) No forçar el moviment de la màquina: no es va fer cap mena de control al 

respecte. 

f) Mantenir les connexions elèctriques en bon estat: el propi coordinador a les 

visites comprovava que les instal·lacions estiguessin en bon estat, tot i així, els 

treballadors van tenir l’obligació d’avisar si les connexions de corrent no estaven en 

bon estat. 

g) No tirar cables pel terra: aquest era un aspecte molt important pel coordinador i ell 

mateix va donar algun toc d’atenció als treballador en alguna visita, els cables pel mig 

els podien fer entrebancar. 

h) Mantenir els discs de tall en bon estat i afilats: no es va dur un control molt 

específic, saben que el propi treballador si el disc de tall no estava bé el canviava, 

degut a que la seva tasca ers més dificultosa i no tant precisa. 

i) Utilitzar roba de feina ajustada: per evitar possibles enganxades amb la 

maquinària es va fer aquesta recomanació, de totes maneres no es va fer un gran 

control. 
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j) No portar cadenes, anells o algun altre element que pugui ser enganxat per les 

eines utilitzades: no es va deixar treballar mai als treballadors amb aquest tipus 

d’objectes utilitzessin o no les eines. 

k) Es seguiran les instruccions d’ús d’escales i bastides en contacte amb 

l’electricitat (línies aèries): per evitar aquests possibles contactes s’havia d’analitzar 

si hi havia cablejat al mig de la trajectòria. 

 

Proteccions col·lectives 

a) Ordre i neteja: el coordinador de seguretat i salut sempre va remarcar que per ell 

era un dels temes més importants. Els treballadors van entendre el missatge i durant 

aquest període l’obra va tenir un ordre correcte. 

b) No desactivar les mesures de seguretat: conscienciar als treballadors que tots 

els temes de seguretat era pel seu bé i que encara que alguna protecció sigués poc 

còmode s’havia de seguir fent. 

c) Maquinària en bon estat i marcatge CE: la maquinària necessària va estar en bon 

estat, en aquest cas el propi coordinador va ser el que en una visita la va revisar i va 

comprova que tingues el marcatge CE. 

 

Proteccions individuals 

A l’inici de l’obra a cada treballador se li van entregar els seu EPIS, d’aquesta manera 

tots els EPIS eren per un ús personal. Es va fer una fitxa d’entrega d’EPIS en què la 

constructora especificava quins EPIS entregava i el treballador el firmava conforme 

se’ls havia entregat. 

a) Casc: tots els treballadors portaven el casc de seguretat a dins de l’obra. 

b) Botes de seguretat: les botes formaven part de l’uniforme per accedir dins de 

l’obra en tots els treballadors. 

c) Faixes contra els sobreesforços: sempre que van haver de manipular o 

transportar pes els treballadors van utilitzar aquesta EPI. 

d) Guants: l’ús dels guants va ser utilitzat pels treballadors en tot el període de l’obra.  
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e) Roba de treball 100% cotó: la roba que es va proporcionar als treballadors tenia 

aquesta característica.  

g) Ulleres de protecció: sempre que hi va haver un risc de projecció de fragments i 

partícules a la zona ocular, l’ús de les ulleres va ser el correcte.  

h) Protecció auditiva: quan hi va haver soroll ambiental o puntual l’ús de la protecció 

no sempre es va utilitzar. 

 

Senyalitzacions 

a) Senyalització general de l’obra: a l’accés a l’obra es va col·locar un cartell en que 

constaven les principals obligacions dins de l’obra. 
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6. Llibre d’incidències 

27 Gener  del 2014 

 

 

 

En aquest full d’incidència podem 

comprovar que el coordinador portava un 

control de les màquines i eines, com els 

cables i els allargos. 

També recorda als treballadors que els 

treballs a diferent nivell es faran amb les 

bastides homologades, així com respectar 

la normativa de les escales de mà. 

I per finalitzar anima a seguir l’orde i la 

neteja de l’obra.  

 

15 de Maig del 2014 

 

 

 

 

Aquest full d’incidència el trobo molt 

interessant, ja que podem comprovar com 

el coordinador exigeix que quan no hi hagi 

activitat a dins de l’obra s’han de mantenir 

les mesures de seguretat. 

També recorda que vol ordre i neteja a dins 

de l’obra. 
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10 de Setembre del 2014 

 

 

 

 

 

Aquí podem veure com el coordinador 

recorda tota la documentació que hi ha 

d’haver-hi a l’obra a la nova constructora. 

Per últim recorda que tot el que faci 

referència a la seguretat de l’obra se l’ha 

d’informar d’immediat i facilita el seu 

número de telèfon. 

 

11 de Desembre del 2014 

 

 

 

Aquí el coordinador vol recordar que els 

treballadors accedeixin a les plantes pels 

llocs indicats. 

També diu que els accessos de l’obra han 

d’estar vigilats i senyalitzats adequadament. 

Especifica que el tancat perimetral de l’obra 

haurà d’estar muntat permanentment. 

I com no podia ser d’una altre manera 

acaba recordant que vol ordre i neteja a 

l’obra   
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7. Relació d’accidents 

Tot aquest punt fa referència al Annex número 2  

Aquí tenim tota la informació de l’obra, el primer que ens trobem és el total d’hores que 

han estat 17.320 h. El mes que més hores es van fer va ser l’octubre de 2014 amb 

3.150 h i un total de 21 treballadors. Evidentment, el mes d’octubre va ser el mes que 

hi havia més gent subcontractada a nivell 1 i nivell 2, que va ser al màxim de nivell que 

es va arribar. En tot el que ha durat l’obra no s’han perdut cap jornada laboral. 

El següent apartat, i el més important, és que en tota l’obra no van haver-hi accidents 

lleus, ni greus ni mortals. 

També podem comprovar el total de visites d’obra que va realitzar cada mes fent un 

total de 75 visites. S’indicava amb qui feia la visita a l’obra, com podem comprovar 

pràcticament sempre les feia amb la Recurs Preventiu (R.P.) i com a mínim un cop al 

mes amb la Direcció Facultativa (D.F.). En aquestes visites es va detectar un total de 

46 situacions de risc, sent el mes de desembre i gener els mesos amb més situacions 

detectades, i es van fer 149 indicacions per millorar la seguretat a l’obra. Totes les 

instruccions van ser ateses en primera instància.  

El coordinador de seguretat i salut va fer 48 anotacions al llibre d’incidències, en què 

cap d’aquestes es va haver de comunicar a inspecció, i, per tant, no va haver-hi cap 

visita de ITSS. 

Per últim, es va fer la comprovació del pressupost en matèria de seguretat i salut del 

PSS, que era d’11.163,43€ i la certificació que s’havia complert el pressupost  

Finalment tenim l’evolució de les dates de l’obra, l’acte de replanteig es va fer el 

18/11/2013. Estava previst acabar l’obra el 18/05/2014 i haver-la realitzat amb 6 

mesos. Finalment es va entregar el 26/02/2015 per tant amb 15,3 mesos de retard. 
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8. Conclusions 

El meu objectiu a l’hora de realitzar el treball era comprovar el grau d'implantació del 

Pla de Seguretat i Salut per identificar punts febles i punts forts. 

Un cop fet l’estudi crec que és una molt bona eina tenir el Pla de Seguretat i Salut, ja 

que dóna les pautes per minimitzar o reduir els riscos més grans i més perillosos que 

genera una obra. Els propis treballadors eren més curosos a l’hora de seguir les 

mesures de seguretat quan ells creien que tenien un risc elevat i demanaven com 

seguir les mesures de seguretat. Ara bé, quan els propis treballadors no sentien que hi 

hagués un risc elevat el Pla de Seguretat i Salut passava a un segon terme i ja no 

volien saber res de les mesures de seguretat. En aquest moment el coordinador de 

seguretat i salut feia que ningú es relaxés i que tots el treballadors complissin els 

mecanismes de seguretat. 

Un punt feble que cal destacar segons el meu criteri és que és redactat del Pla de 

Seguretat i Salut en fase i activitats és massa genèric i defineix poc les mesures de 

seguretat que cal seguir. Podrien ser més explícit amb tot allò que cal fer i relacionar-

ho més en el cas concret de l’obra que ens ocupa. En aquest apartat és on el 

coordinador ha d’estar més atent, ja que segons el meu punt de vista és on es generen 

més situacions de perill. En aquesta obra l’activitat que va tenir més perill va ser tot 

allò que va fer referència a la coberta, ja que el perill de caiguda de diferent nivell va 

estar present durant tot el període. Ara bé, aquí vam tenir un exemple: quan els 

treballadors percebien el perill ells mateixos extremien les mesures de seguretat. La 

millor mesura de seguretat a la coberta va ser la línia de vida amb els arnesos 

retràctils, crec que és una gran solució, ja que als propis treballadors se’ls veia 

còmodes treballant amb aquest dispositiu i no tenia molta complexitat a l’hora de 

muntar-lo. En aquest apartat també em va sorprendre que dins del Pla de Seguretat i 

Salut hi hagués un apartat que feia referència a la visita d’obra. Crec que esta molt bé, 

ja que donar exemple és una de les millors eines per conscienciar la gent. D’aquesta 

manera, les visites d’obra dutes a terme per la direcció facultativa s’havien de fer 

seguint les ordres del pla i aquest fet feia que tots els treballadors observessin que els 

màxims responsables de l’obra seguien les mesures de seguretat. Un altre aspecte 

que crec que és important és posar gent qualificada per fer les feines per les quals 

se’ls ha format, com pot ser el cas dels soldadors, ja que si són experts tenen molt 

més clar com fer-ho d’una forma correcta i sense ocasionar cap perill.  
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En l’apartat de seguiment del pla de seguretat referent a la maquinària i les eines vaig 

descobrir que el coordinador quan feia la fitxa d’entrada de les eines i la fitxa de 

seguiment va aconseguir tenir un bon control de totes les eines que estaven dins de 

l’obra. El tema de la seguretat de la maquinària era molt senzill. ja que la màxima 

responsabilitat queia sobre els conductors del camions o el responsable del maneig de 

les grues. Aquest fet va fer que els mateixos responsables s’haguessin de preocupar 

de les mesures de seguretat i en aquest sentit el coordinador, si hagués volgut, no 

hauria d’haver estat tant a sobre. 

Per últim, en l’aparta de seguiment del pla de seguretat en els mitjans auxiliars, vaig 

veure com tothom deixava la responsabilitat a les empreses subministradores i 

d’aquesta manera els treballadors i el coordinador només van haver se seguir les 

instruccions que se’ls facilitaven. El més interessant de tot és que ningú es va 

qüestionar res i tothom va fer cas a tot el que es proposava. Per tant l’activitat en 

general va ser segura.  

Poder accedir al llibre d’incidències m’ha permès veure com feia el seguiment el 

coordinador de seguretat i salut, també ha estat curiós veure que les preocupacions en 

mesura de seguretat del coordinador s’acabaven traduint amb els avisos que posava 

al llibre. El tipus de redactat que posava era molt planer, fet que feia que tothom 

pogués entendre els missatges donats. Crec que és una eina molt útil dins d’una obra i 

que se li podria donar un pel més d’importància. 

El que també ha demostrat aquesta obra és que si l’obra es porta d’una manera 

segura i tothom està involucrat el número d’accidents pot ser nul. Per obtenir aquests 

resultats queda clar que tot comença pel Pla de seguretat i Salut i que després tot 

membre de l’obra segueixi les seves indicacions. 

També crec que si és fes un pla de seguretat i salut alternatiu pels treballadors on 

aquest fos més visual i més agradable la seva lectura és podria conscienciar a tots els 

treballadors i potser tindríem una obra més segura des de l’inici. 

Un altre aspecte molt enriquidor per mi ha estat poder trepitjar l’obra, veure el que 

posa al pla de seguretat i salut i comprovar s’hi s’ha dut a terme o no a l’obra. I 

evidentment veure el que has estudiat al llarg d’una carrera en directe, t’ajuda a posar-

li una imatge a tota la teoria.  

Quan vaig anar a l’obra em va sobtar veure tots els interessos de totes les parts que 

intervenen, ja sigui el més proper des del coordinador de seguretat i salut que l’únic 

que tenia present i li preocupava era la seguretat dins de l’obra i ell no entenia ni de 
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terminis ni de pèrdua de temps; després estava l’arquitecte que volia exactament el 

que estava dibuixat als plànols; i, per últim, la constructora que anava de cara a 

estalviar costos i complir terminis com fos. En conclusió, tenia la sensació que tothom 

aniria a la una i remant cap el mateix sentit perquè al cap i a la fi tots volen dur a terme 

una obra i la realitat és molt diferent. 
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10. Agraïments 

La persona més important, i que sense ella no hagués pogut dur a terme el treball, és 

el coordinador de Seguretat i Salut Josep Augé. Ell m’ha passat la majoria de 

fotografies que surten al treball, també m’ha resolt molts dubtes referents a si es duien 

o no les mesures de seguretat que hi havia al Pla de Seguretat i Salut. En un altre 

aspecte que m’ha ajudat és a deixar-me realitzar visites d’obra i d’aquesta manera 

poder veure in situ totes les mesures de seguretat. 

La persona que m’ha ajudat a estructurar el treball, definint els punts ha estat en Jesús 

Abad i a la correctora del treball Andrea Moliner. 
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Annex número 1: traducció a l’anglès. 

3.11. Concrete roadway 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Pavimentos de Hormigón 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  

prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas a distinto nivel. X    X   X    

Caídas al mismo nivel. X   X   X     

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes 

cortantes. 
X   X   X     

Afecciones reumática por humedades en las rodillas. X    X   X    

Contacto con el cemento (dermatitis). X   X   X     

Proyección de partículas por salpicaduras del hormigón. X   X   X     

Sobre esfuerzos.  X  X    X    

Ruido. X   X   X     

Contactos con la energía eléctrica.  X   X   X    

Carga postural.  X  X    X    

Polvo   X  X    X    

Exposición a sustancias nocivas. X   X    X    

Los derivados del lugar donde se realizan los trabajos   X  X    X    

Incendios X    X   X    

Explosión X    X   X    

Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación 
de gases de escape de motor. 

X    X   X 
 

  

 

Prevention measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them.  

b) Use of machinery in good conditions and with EC marking: clearly echa time 

that a machine came into de construction site, the workers asked for the technical 

datasheet, where it appeared the EC mark and the visual revision of the machine.  



Seguiment de la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra del Centre cívic de Bon Pastor 

128 

c) Anyone will deactivate the safety measures of the machines: as the common 

sense indicated, the workers were advised of this measure. When someone used the 

machine everyone had to use the safety measures.  

d) Fuel won’t be filled up when the machines will be operating: we didn’t see this 

practice in any visit, because it didn’t cost anything to stop the machines and then fill 

up them  

e) The use of hose will be realized between two workers: when the tasks had been 

assigned, the CDM coordinator put two people for the control of the hoses. So every 

time that the hoses were used, were by a safety way.  

f) The engine combustible machine will not work in an enclosed area without 

appropriated ventilation: it did not happen, because in the enclosed area this 

machine was not necessary.  

g) The technical datasheet of the chemical products should have been in the 

construction area: each time that a product came in to the construction site the main 

contractor had the obligation to ask those documents and kept them in a folder 

because the CDM coordinator could revise them.  

h) The storage and use of the chemical products would be done by the specific 

regulations: the main contractor had been informed about the regulations, but anyway, 

the CDM coordinator had to check it in each visit.  

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  

c) Not to deactivate safety measures: we had to make aware to the workers that the 

safety measures were for them and although some protection was uncomfortable they 

had to use them.  

d) Loads usage: the coordinator did not do a specific control, but the workers did it by 

the good way for not to have injuries.  
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e) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal 

and vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that 

avoid possible falls. But it was a small section.  

f) Protection against electric risk: when the workers have to use the electricity they 

did it with care, but without a protocol.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

e) Kneepad: all the workers had this protection to not hurt ther knees  

f) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

g) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

h) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always.  

i) Reflective waiscoast: the workers used it when the work was outside the 

construction site.  

j) Particulate protection respirators: when it appears this danger of particulates 

contamination the workers put on the mask. 

k) Respirators against chemical products contamination: the manipulation of 

chemical products had been done with the respirators.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Respirator
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Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  

 

3.12. Waterproofing and insulation 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Impermeabilizaciones y Aislamientos 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Desprendimiento de la carga suspendida a gancho grúa 

(eslingado erróneo).  
X    X   X    

Caídas al mismo nivel  X   X   X     

Caídas a distinto nivel  X    X   X    

Golpes en miembros por objetos o herramientas.  X  X    X    

Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 
manutención 

X    X   X    

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes 

(fragmentos). 
X   X   X     

Contactos con la energía eléctrica   X  X    X    

Sobre esfuerzos por manipulación manual de cargas y 
por posturas forzadas. 

X   X   X     

Choques contra objetos inmóviles. X    X  X     

Choques contra objetos móviles. X   X   X     

Golpes por objetos o herramientas:  X    X   X    

Contactos térmicos. X    X   X    

Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes. X   X   X     

Exposición a sustancias nocivas X    X   X    

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas  X    X   X    

Incendios. X    X   X    

Explosiones. X    X   X    

 

Preventive measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them.  
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b) The substabces that give off toxic vapour will be in a draughty site: this 

substances were used in the last level, and there the carpentry were not done, then the 

ventilation was perfect.  

c) The technical datasheet of the chemical products should have been in the 

construction area: each time that a product came in to the construction site the main 

contractor had the obligation to ask those documents and kept them in a folder 

because the CDM coordinator could revise them.  

d) The storage and use of the chemical products would be done by the specific 

regulations: the main contractor had been informed about the regulations, but anyway, 

the CDM coordinator had to check it in each visit. 

e) The chemical products have to be labelled and kept in the properly site: when 

they received it in the construction site, they made sure that the label was the correct 

and clear because when it arrived to de CDM coordinator he could check it and made 

sure that the construction site was safe.  

f) The blowtorch has to be in good conditions and with safety measures 

activated: the visit of de CDM coordinator coincided with some of the workers solding 

and he always certificated that the blowtorch worked correctly and with the safety 

measures activated.  

g) When the workers use warm tools they must use protection against termic 

contact: the CDM coordinator checked that the work had been done with the properly 

PPE. 

h) The instructions of use of ladders and scaffolds against electricity will be the 

correct: to evoid this possible contacts there is a protocol to follow.  

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  
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c) Not to deactivate safety measures: we had to make aware to the workers that the 

safety measures were for them and although some protection was uncomfortable they 

had to use them.  

d) Loads usage: the coordinator did not do a specific control, but the workers did it by 

the good way for not to have injuries.  

e) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal 

and vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that 

avoid possible falls. But it was a small section.  

f) Use of the properly scaffolds: the choose of the scaffolds had been taking into 

account the hole conditions of the roof and informing the workers of which tasks had to 

be done from the scaffold. 

g) The platform that has to be used must have 60 cm of with minimum: to work in 

comfort and achive an optimum result it is necessary to have the properly space and 

for this reason the contractor gave to the workers these platforms. 

h) Protection against electric risk, to hold the wires, connections and the 

equipments in good conditions: when the workers have to use the electricity they did 

it with care, but without a protocol.  

i) Not leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  
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d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

e) Kneepad: all the workers had this protection to not hurt ther knees  

f) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

g) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

h) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness.  

i) Particulate protection respirators: when it appears this danger of particulates 

contamination the workers put on the mask. 

j) Respirators against vapour contamination: the manipulation of products that 

ejected vapours had been done with the respirators.  

k) Facial shield to solder: the workers that used the soldering iron used always the 

protection. 

l) Apron, leggings, sleeves and leather gloves: the workers had these special EPP 

and when they had to solder they used it.  

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  

 

3.13. False ceiling 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Falsos techos 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas de personas a distinto X    X   X    

Caídas de personas al mismo nivel. X   X   X     

Caídas de objetos en manipulación.  X  X    X    

Desprendimientos de objetos o elementos. X    X   X    

http://en.wikipedia.org/wiki/Respirator
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Pisadas sobre objetos. X   X   X     

Proyección de fragmentos o partículas. X   X   X     

Sobreesfuerzos. X   X   X     

Contactos eléctricos X    X   X    

Ambiente pulvigeno. X   X   X     

 

Prevention measures 

a) The material extension will be done in a repartition plank: as they arrived to the 

construction site with this planks it was really easy to carry out.  

b) The safety regulations about scaffolds and ladders has to be followed: the 

workers had the information in a sheet because when they used the scaffolds or the 

ladders did it by the safety way.  

c) Not to leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle. 

d) The power point has to be the appropriate and be in good condtions: the CDM 

coordtinator checked in the visits that the installations were in good condition, but even 

so the workers had the obligation to notify if the power points weren’t in good 

conditions.  

e) The manual tools have to be kept in good conditions and with the EC mark: 

obiously, each time that a machine came into the construction site, the workers asked 

for the thecnical sheets where it was the EC mark and they could see re revision of the 

machine.  

f) The work area and also the passing area have to be in good condition: in this 

case the CDM coordinator asked several times to the workers to clean their zones and 

to keep in good conditions. And he wanted always free the passing area.  

g) The areas dedicated to make the mortar have to be very draughty to evoid 

dust: the workers had a destinated area to do these tasks and they respected during 

the whole process.  

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was 

one of the most important themes. The workers understood the message and 

during this period the construction site had the correct order and cleanliness.  
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b) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  

c) Not to deactivate safety measures: we had to make aware to the workers that the 

safety measures were for them and although some protection was uncomfortable they 

had to use them.  

d) Loads usage: the coordinator did not do a specific control, but the workers did it by 

the good way for not to have injuries.  

e) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal 

and vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that 

avoid possible falls. But it was a small section.  

f) Not leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle.   

g) In the zone that the falling risk is elevated the workers had to use safety 

harness: the workers used it during this periode. The CDM coordinator made sure that 

the workers knew how tu used ii correctly.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  
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b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

e) Non-skid gloves: to work with skid material the workers had those gloves.  

f) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

g) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness.  

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  

 

3.14. Metallic carpintery and locksmith’s craft 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Carpintería metálica y cerrajería. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Desprendimiento de la carga suspendida a gancho grúa 
(eslingado erróneo).  

X    X   X    

Caídas al mismo nivel (desorden de obra o del taller de 

obra). 
X   X   X     

Caídas a distinto nivel (huecos horizontales, bordes de 

forjados o losas, lucernarios). 
X    X   X    

Caídas desde altura (montaje de carpintería en 
fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, 

barandillas, etc.). 
X    X   X    

Cortes en las manos por el manejo de máquinas 

herramientas manuales. 
X   X   X     

Golpes en miembros por objetos o herramientas.  X  X    X    

Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 

manutención a brazo. 
X    X   X    

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes 

(fragmentos). 
X   X   X     

Caída de componentes de carpintería metálica sobre las X    X   X    
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personas o las cosas (falta de apuntalamiento o 
apuntalamiento peligroso). 

Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas 
sin clavija, cables lacerados o rotos). 

 X  X    X    

Sobre esfuerzos por sustentación de elementos 

pesados. 
X   X   X     

 

Prevention measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the  

b) Use of machinery in good conditions and with EC marking: clearly echa time 

that a machine came into de construction site, the workers asked for the technical 

datasheet, where it appeared the EC mark and the visual revision of the machine.  

c) Properly use of scaffolds: the workers tha had to use the ccaffolds had an 

advanced learning in those topics.  

d) To keep the cutting disks in good conditions and sharp: they didn’t make a 

specific control because when the disk wasn’t sharp the work was difficult and not 

precise and then the workers sharped the disks.  

e) The instructions of use of ladders and scaffolds against electricity will be the 

correct: to evoid this possible contacts there is a protocol to follow. 

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Life line: the CDM coordinator revised the life lines to keep them in good contitions 

and good anchorade. When the workers did these tasks the used it properly.  

c) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  
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d) Not to deactivate safety measures: we had to make aware to the workers that the 

safety measures were for them and although some protection was uncomfortable they 

had to use them.  

e) Loads usage: the coordinator did not do a specific control, but the workers did it by 

the good way for not to have injuries 

f) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal and 

vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that avoid 

possible falls. But it was a small section. 

g) Use of the properly scaffolds: the choose of the scaffolds had been taking into 

account the hole conditions of the roof and informing the workers of which tasks had to 

be done from the scaffold. 

h) The platform that has to be used must have 60 cm of with minimum: to work in 

comfort and achive an optimum result it is necessary to have the properly space and 

for this reason the contractor gave to the workers these platforms. 

i) Not to leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton  
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f) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

g) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always.  

h) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness. 

i) Particulate protection respirators: when it appears this danger of particulates 

contamination the workers put on the mask. 

j) Respirators against vapour contamination: the manipulation of products that 

ejected vapours had been done with the respirators 

k) Facial shield to solder: the workers that used the soldering iron used always the 

protection. 

l) Apron, leggings, sleeves and leather gloves: the workers had these special EPP 

and when they had to solder they used it.  

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  

 

 3.15. Painting and varnish 

Risk valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Pintura y barnizado. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caída de personas al mismo nivel (superficies de 

trabajo resbaladizas).  
X   X   X     

Caída de personas a distinto nivel (desde escaleras de 
mano, andamios de borriquetas, escaleras definitivas). 

X    X   X    

Caída de personas desde altura (pintura de fachadas y 

asimilables, pintura sobre andamios). 
X    X   X    

Intoxicación por respirar vapores de disolventes y 
barnices. 

X   X   X     

Proyección violenta de partículas de pintura a presión 

(gotas de pintura, motas de pigmentos, cuerpos 
X   X   X     

http://en.wikipedia.org/wiki/Respirator


Seguiment de la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra del Centre cívic de Bon Pastor 

140 

extraños en ojos). 

Contacto con sustancias corrosivas (corrosiones y 

dermatitis). 
X   X   X     

Los derivados de la rotura de las mangueras de los 
compresores (efecto látigo, caída por empujón).  

X   X   X     

Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas 

sin clavija, cables lacerados o rotos). 
X    X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante 
mucho tiempo, carga y descarga de botes de pintura y 

asimilables). 
X   X   X     

Fatiga muscular (manejo de rodillos). X   X   X     

Ruido (compresores para pistolas de pintar).  X  X   X     

 

Prevention measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the  

b) Use of machinery in good conditions and with EC marking: clearly echa time 

that a machine came into de construction site, the workers asked for the technical 

datasheet, where it appeared the EC mark and the visual revision of the machine.  

c) Properly use of scaffolds: the workers tha had to use the ccaffolds had an 

advanced learning in those topics.  

d) The instructions of use of ladders and scaffolds against electricity will be the 

correct: to evoid this possible contacts there is a protocol to follow. 

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Life line: the CDM coordinator revised the life lines to keep them in good contitions 

and good anchorade. When the workers did these tasks the used it properly.  

c) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  



Seguiment de la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra del Centre cívic de Bon Pastor 

141 

d) Not to deactivate safety measures: we had to make aware to the workers that the 

safety measures were for them and although some protection was uncomfortable they 

had to use them.  

e) Protection against electric risk, to hold the wires, connections and the 

equipments in good conditions: when the workers have to use the electricity they did 

it with care, but without a protocol.  

f) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal and 

vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that avoid 

possible falls. But it was a small section.  

g) Use of the properly scaffolds: the choose of the scaffolds had been taking into 

account the hole conditions of the roof and informing the workers of which tasks had to 

be done from the scaffold. 

h) The platform that has to be used must have 60 cm of with minimum: to work in 

comfort and achive an optimum result it is necessary to have the properly space and 

for this reason the contractor gave to the workers these platforms. 

i) Not to leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  
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e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

f) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

g) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always.  

h) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness.  

i) Particulate protection respirators: when it appears this danger of particulates 

contamination the workers put on the mask. 

j) Respirators against vapour contamination: the manipulation of products that 

ejected vapours had been done with the respirators. 

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  

3.16. Plumbimg, solar energy, ventilation, heating and sanitary machines 

installation  

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: 
Instalación de Fontanería, Energía Solar, 
Ventilación Calefacción-Climatización y 
Aparatos Sanitarios. 

 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden en el taller, desorden 

en la obra).  
X   X   X     

Caídas a distinto nivel (uso de medios auxiliares 

peligrosos). 
X    X   X    

Caídas desde altura (huecos en el suelo, trabajos sobre 

cubiertas, uso de medios auxiliares peligrosos). 
X    X   X    

Atrapamientos entra piezas pesadas. X    X   X    

Explosión e incendio (uso de sopletes, formación de 
acetiluro de cobre, bombonas de acetileno tumbadas). 

X    X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de aparatos 

sanitarios). 
X   X   X     

http://en.wikipedia.org/wiki/Respirator
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Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

X   X   X     

Sobre esfuerzos (transporte e instalación de objetos 

pesados). 
X   X   X     

Cortes y erosiones (por manejo de tubos y 

herramientas, rotura de aparatos sanitarios). 
X   X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 

inflamables). 
X   X   X     

Ruido (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas en 

funcionamiento). 
 X  X    X    

Electrocución (anular las protecciones eléctricas, 
conexiones directas con cables desnudos). 

X    X   X    

 

Prevention measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them. 

b) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  

c) Not to do maintenance works if the machine is working: as the common sense 

indicate, the workers didn’t do the maintenance works when the machine was working. 

Een so, anyone did any control.  

d) Use the machine for its purpose: all the workers had a connacense of each 

machine and which was the function of each one. We could prove that they used it 

correctly durint the construction.  

e) Not to force the machine movement: the CDM coordinator didn’t make any 

control.  

f) The electric connections have to be in good conditions: the CDM coordinator 

checked that the installations were in good conditions, but even so, the workers had 

the obligation to notify if the electric connections weren’t in good conditions.  

g) Not to leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle 
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h) The work area and also the passing area have to be in good condition: in this 

case the CDM coordinator asked several times to the workers to clean their zones and 

to keep in good conditions. And he wanted always free the passing area.  

i) To carry out the power points suitably, for the isolation and for the continuity 

of the conductor protection: once per moth the CDM coordinator checked that 

everything were safety.   

j) The removal of metallic scaffolds will be done without any worker on the 

platform work: the use regulation of this scaffold banned it and the workers followed it. 

k) The storage of materials will be done with stability guarantee and without 

invading the passing area and without causing overloads: the main contractor was 

who ordered how and where had to be storage, the only work of the CDM coordinator 

was giving the ok. 

l) The operations of loading and unloading and the general transport will be done 

with the safety guarantees for the workers and also for the material: for this 

reason the workers used always the mechanic elements that did the manual work less 

hard.  

m) To close the acces zones of the construction site where ti can be material and 

objects falls in different levels: it wasn’t necessary to close any area for this danger.  

n) To evacuate debriss from the different floors with dumping tubs and 

handcarts, they never will throw down it without control: the workers always did it 

by the correct manner and never supposed any danger to somebody. The workers had 

tubs and handcarts always.  

o) The protections of the unloading platform will be always settled, the workers 

will only get away when the workers load and unload and tey have to use the not 

falling down material holded in a fix point, not to the platform: the workers used 

these platforms in a good maner, they asked to the main contractor how to used it.  

p) The instructions of use of ladders and scaffolds against electricity will be the 

correct: to evoid this possible contacts there is a protocol to follow. 
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Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Use of machinery in good conditions and with EC marking: clearly echa time 

that a machine came into de construction site, the workers asked for the technical 

datasheet, where it appeared the EC mark and the visual revision of the machine. 

c) Anyone will deactivate the safety measures of the machines: as the common 

sense indicated, the workers were advised of this measure. When someone used the 

machine everyone had to use the safety measures.  

d) To keep the working areas draughty during the works of adhesive and solder: 

the carpintery were the last thing to be done, then the ventilations were open. Where 

the workers did new construction, they opened the windows.  

e) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal 

and vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that 

avoid possible falls. But it was a small section. 

f) Floor connections of electric machines: the CDM coordinator checked that this 

type of connections were in good conditions.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  
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e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

f) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

g) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always.  

h) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness.  

i) Respirators against vapour contamination: the manipulation of products that 

ejected vapours had been done with the respirators.  

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction. 

3.17. Fix electric installation of the project 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Instalación eléctrica fija de proyecto. 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares 
deteriorados, improvisados o peligrosos).  

X   X   X     

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del 

terreno o de losas, desorden, usar medios auxiliares 
deteriorados, improvisados o peligrosos). 

X    X   X    

Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 

eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 
X    X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X    X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos. X   X   X     

Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

X   X   X     

Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y 

cuadros, manejo de guías y cables). 
X   X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables. X   X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 
inflamables). 

X   X   X     
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Prevention measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them.  

b) Use of machinery in good conditions and with EC marking: clearly echa time 

that a machine came into de construction site, the workers asked for the technical 

datasheet, where it appeared the EC mark and the visual revision of the machine. 

c) Not to do maintenance works if the machine is working: as the common sense 

indicate, the workers didn’t do the maintenance works when the machine was working. 

Een so, anyone did any control.  

d) Use the machine for its purpose: all the workers had a connacense of each 

machine and which was the function of each one. We could prove that they used it 

correctly durint the construction.  

e) Not to force the machine movement: the CDM coordinator didn’t make any 

control.  

f) The electric connections have to be in good conditions: the CDM coordinator 

checked that the installations were in good conditions, but even so, the workers had 

the obligation to notify if the electric connections weren’t in good conditions.  

g) Not to leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle 

h) The work area and also the passing area have to be in good condition: in this 

case the CDM coordinator asked several times to the workers to clean their zones and 

to keep in good conditions. And he wanted always free the passing area.  

i) To carry out the power points suitably, for the isolation and for the continuity 

of the conductor protection: once per moth the CDM coordinator checked that 

everything were safety.   
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j) The removal of metallic scaffolds will be done without any worker on the 

platform work: the use regulation of this scaffold banned it and the workers followed it. 

k) The storage of materials will be done with stability guarantee and without 

invading the passing area and without causing overloads: the main contractor was 

who ordered how and where had to be storage, the only work of the CDM coordinator 

was giving the ok. 

l) The operations of loading and unloading and the general transport will be done 

with the safety guarantees for the workers and also for the material: for this 

reason the workers used always the mechanic elements that did the manual work less 

hard.  

m) To close the acces zones of the construction site where ti can be material and 

objects falls in different levels: it wasn’t necessary to close any area for this danger.  

n) To evacuate debriss from the different floors with dumping tubs and 

handcarts, they never will throw down it without control: the workers always did it 

by the correct manner and never supposed any danger to somebody. The workers had 

tubs and handcarts always. . 

o) The instructions of use of ladders and scaffolds against electricity will be the 

correct: to evoid this possible contacts there is a protocol to follow. 

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Use of machinery in good conditions and with EC marking: clearly echa time 

that a machine came into de construction site, the workers asked for the technical 

datasheet, where it appeared the EC mark and the visual revision of the machine. 

c) Anyone will deactivate the safety measures of the machines: as the common 

sense indicated, the workers were advised of this measure. When someone used the 

machine everyone had to use the safety measures.  

d) To keep the working areas draughty during the works of adhesive and solder: 

the carpintery were the last thing to be done, then the ventilations were open. Where 

the workers did new construction, they opened the windows.  
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e) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal 

and vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that 

avoid possible falls. But it was a small section. 

f) Floor connections of electric machines: the CDM coordinator checked that this 

type of connections were in good conditions.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

f) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

g) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always.  

h) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness.  

i) Water boots: each time that the work requires boots, the workers used it 

 

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  
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3.18. Scrap dealers 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Ferrallistas. 
 
Identificación y causas del posible peligro de la 
actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, superficies embarradas).  X   X   X     

Caídas desde altura X    X   X    

Aplastamiento de dedos (manutención de ferralla para montaje de 

armaduras, recepción de paquetes de ferralla a gancho de grúa). 
X    X   X    

 

Golpes en los pies (caída de armaduras desde las borriquetas de 

montaje). 

X    X   X    

Cortes en las manos (montaje de armaduras, inmovilización de 

armaduras con alambre). 
X   X   X     

Caída de cargas en suspensión a gancho de grúa (por eslingado 
incorrecto, piezas de cuelgue de diseño peligroso, mal ejecutadas, 

cuelgue directo a los estribos, choque de la armadura contra 
elementos sólidos). 

X    X   X    

Contacto con la energía eléctrica (conexiones puenteando la toma de 

tierra o los interruptores diferenciales, conexiones directas sin clavija, 
cables lacerados o rotos). 

X   X    X    

Contacto continuado con el óxido de hierro (dermatitis). X   X   X     

Erosiones en miembros (roce con las corrugas de los redondos). X   X   X     

Sobre esfuerzos (sustentación de cargas pesadas, manejo de la grifa, 
etc.). 

X   X   X     

Fatiga muscular (manejo de redondos).  X  X   X     

 

Prevention measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them.  

b) To use ladders in good conditions: in the construction site there weren’t ladders 

in a precarious condition, because the ladders that they used durin the construction 

were in a perfect condition.  

c) To use safety fork to transport the scrap with the hook: all the transports had 

been done in a good conditions, and thus the risks desapeared.  
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d) The instructions of use of ladders and scaffolds against electricity will be the 

correct: to evoid this possible contacts there is a protocol to follow. Collective 

protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Life line: the CDM coordinator revised the life lines to keep them in good contitions 

and good anchorade. When the workers did these tasks the used it properly.  

c) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  

d) Anyone will deactivate the safety measures of the machines: as the common 

sense indicated, the workers were advised of this measure. When someone used the 

machine everyone had to use the safety measures.  

e) Protection against electric risk, to hold the wires, connections and the 

equipments in good conditions: when the workers have to use the electricity they did 

it with care, but without a protocol. 

f) Rails of 90 cm of high setting up, and 20 cm of skirting board, in horizontal and 

vertical holes: in the sections where it was falling danger they set up rails that avoid 

possible falls. But it was a small section.  

g) Use of the properly scaffolds: the choose of the scaffolds had been taking into 

account the hole conditions of the roof and informing the workers of which tasks had to 

be done from the scaffold. 

h) The platform that has to be used must have 60 cm of with minimum: to work in 

comfort and achive an optimum result it is necessary to have the properly space and 

for this reason the contractor gave to the workers these platforms. 

i) Not to leave wires in the floor: this was a very important aspect for the CDM 

coordinator and was him who advise them in some visits because the wires were in the 

middle.  

j) To keep the working areas draughty: the most work had been done outside the 

construction site, then there weren’t ventilation problems.  
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k) The scrap tips will be protected with plastics: the CDM coordinator made an 

specific control and also the workers did it, and then all the scrap tips were protected. 

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

f) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

g) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always. 

h) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness.  

i) Particulate protection respirators: when it appears this danger of particulates 

contamination the workers put on the mask. 

j) Respirators against chemical products contamination: the manipulation of 

chemical products had been done with the respirators.  

k) Facial shield to solder: the workers that used the soldering iron used always the 

protection. 

m) Apron, leggings, sleeves and leather gloves: the workers had these special EPP 

and when they had to solder they used it. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Respirator
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Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.. 

 

3.19. Soldering 

Risk valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Soldadura 
 
Identificación y causas del posible peligro 
de la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, superficies 

embarradas).  
X   X   X     

Caídas desde altura X    X   X    

Radiaciones ultravioletas, luminosas e 
infrarrojas que originan conjuntivitis, lesiones 
retinianas y acciones sobre la piel, 
produciendo quemaduras 

X    X   X    

Inhalación de humos, atmósferas tóxicas o 
irritantes y gases tóxicos que originan 
enfermedades profesionales 

X     X   X   

Atmósferas anaerobias producidas por gases 
inertes 

X     X   X   

Atronamientos y aplastamientos al caer las 
botellas sobre los soldadores X     X   X   

Cortes o lesiones en las manos por objetos y/o 
herramientas  X   X    X   

Cortes, heridas o lesiones en pies por objetos 
y/o herramientas  X   X    X   

Quemaduras por proyección de partículas 
incandescentes  X   X    X   

Quemaduras por contacto con objetos 
calientes  X   X    X   

Cuerpos extraños en ojos por proyección de 
partículas  X   X    X   

Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  X   X    X   

Incendios X    X    X   

Explosión de botellas de gases licuados X    X    X   
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Preventive measures 

a) When the workers use the protection of not falling down every body will be 

really attentive because the material do not deteriorate with the termic contact of 

the particles or elements in other temperatures. In the case that it is necessary, 

safety measures will be adopted: before starting the tasks they knew the danger that 

these activities supposed, they talked with the solders because they checked the 

equipments and also they explained them how to protect them.  

b) The collective protections will be in a good condition: in each visit that the CDM 

coordinator did, he checked all these protections.  

c) The workers will do other works in the solder area: the works were programmed 

because this didn’t happen, but even so the main contractor and the manager of the 

solder works checked that anyone would be in that area 

e) The workers have to be careful with the incandescent particles in order to not 

affect the other worers: this responsibility were 100 % of the solder, he had to be 

careful with the particles and checked if it supposed any danger. 

f) When the workers do works that implicate hard efforces they will do frequent 

breaks: the CDM coordinator didn’t make any specific control , because the workers 

did it by themselves. 

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  

c) The working areas have to be clean and ordered: for safety and to do an efficient 

work, the area had to be very ordered. The CDM coordinator checked frequently that 

the areas were clean and ordered.   

d) The working areas will be well signpointed: hey put fences insed the construction 

site to demarcate the risk zone.  

f) The works will be done by qualified personal and with a certificate: the solders 

were qualified workers and the CDM coordinator checked their certificates. 
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Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

d) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

e) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

f) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always. 

g) Safety harness: each time that a worker had risk of falling down, he wear a safety 

harness.  

h) Respirator with filters: when it was the necessity of using this respirator the 

workers did it.  

i) Facial shield to solder: the workers that used the soldering iron used always the 

protection. 

j) Apron, leggings, sleeves and leather gloves: the workers had these special EPP 

and when they had to solder they used it.  

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  
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3.20. Construction site visits 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Visitas de obra 
 
Identificación y causas del posible peligro de la actividad 
considerada 

 

Posibilidad 
de que 
suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caídas de personas a distinto nivel. X    X    X   

Caídas al mismos nivel durante el acceso a la maquina. X    X    X   

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, por golpe contra 

objetos, por falta de impericia. 

X     X   X   

Caídas de objetos desprendidos y/ o materiales. X    X    X   

Pisadas sobre objetos. X   X   X     

Choques contra objetos inmóviles. X    X   X    

Choques contra objetos móviles. X    X   X    

Golpes por objetos o herramientas:  X    X   X    

Atrapamiento por o entre objetos X    X   X    

Exposición a contactos eléctricos: Directo o indirecto. X    X   X    

Atropellos o golpes con vehículos. X    X   X    

Exposición al ruido X   X   X     

Incendio y/o explosion X    X   X    

 

Preventive measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them.  

b) Every person that visit the construction site have to be authorised to come in: 

in my case, was like this. Every one authorised my entrance.  

c) The visitor wil be always accompanied by a person that knows the 

construction site and with the safety measures: personally, I received all the PPE 

and I was accompanied all the time by the CDM coordinator. 

d) Passing prohibition will be imposed in some areas: during my visits I could 

access to all the zones, I didin’t had any prohibition. 
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f) The visitor will respect all the safety measures: it was like this, because I worked 

these themes and I had to wear the protections and respect the rules of the 

construction site. 

Collective protections 

a)  The visits can be during all the periods of the construction and then the 

collective protections will be adapted to all the works: the CDM coordinator made 

a visit once per week, but if there was a complex period, he had went all the times that 

he considered necessary to check all the safety measures.  

They will pay special attention to:  

b) Fences to protect holes: the CDM coordinator checked this measure and also that 

the protections were attached. 

c) To cover the holes with wood boards: the CDM coordinator walked by the 

construction site and detected if there were some holes to protect. But the workers had 

all the holes protected.  

e) Adequate illumination: in some of the works, they used the old installation, but in 

the new construction as it coincided with the spring and the summer, they worked with 

natural light.  

 

f) To use ladders in good condition: in each visit the CDM coordinator checked their 

condition. 

 

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 
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where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  

 

b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton.  

f) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always.  

g) Reflective waiscoast: the workers used it when the work was outside the 

construction site. 

h) Not falling down equipment: the workers had safety harness and all the cathcs to 

be safety in the construction site.  

Signposting 

The CDM coorditator had to check all these Signpostings:  
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a) Traffic Signposting: in this construction site there wasn’t any necessary of traffic 

Signposting, the enclosure were good delimitated for the pedestrians, only was one 

street near and when they needed they cut off the traffic. 

b) Revolving lights: he checked that the machines had these lights and that they 

worked. They were settled in all the construction site.  

c) Risk Signposting at work: during all the process at the entrance there was a panel 

with all the regulations.  

d) Light and sound Signposting for going back: all the machines had to have these 

Signpostings and the CDM coordinator checked during the construction.  

4. Follow up of the safety plan: machines and tools 

4.1. Dumper 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Dumper. 
 
Identificación y causas del posible peligro 
de la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Caída de operarios al mismo nivel X   X    X    

Caída de operarios a distinto nivel  X   X    X   
Atropello o golpe con otra maquinaria X    X   X    
Trauma sonoro por ruido X    X   X    

Cortes o lesiones en las manos X   X    X    
Cortes, heridas o lesiones en pies. X    X    X   

Contactos eléctricos directos con líneas 
eléctricas o partes activas en tensión 

 X   X    X   

Contactos eléctricos indirectos con masas de 
maquinas eléctricas 

X    X    X   

Cuerpos extraños en ojos  X   X    X   
Vibraciones  X   X   X    
Explosiones X    X    X   

Incendios X    X    X   

Polvo, humo y gases  X   X   X    

Fatiga física y/o mental  X   X   X    

Los derivados de condiciones meteorológicas 
adversas 

X   X   X     

Los derivados del tránsito de operarios el lugar 
de trabajo 

 X   X    X   
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Preventive measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them.  

b) The driving will be done by a specialist and he has to have the driving licence: 

the CDM coordinator inly let to drive the dumper one worker, and this worker had the 

driving licence.  

c) People will not be carried unless there is no a sofa with a seatbelt: as they did 

not have this sofa, they did not carry anyone because everyone knew that it was not 

allowed.  

d) It will be equipped with the safety arcade: it had this safety measure 

e) They will check the brakes and the steering with periodicity: the worker that 

drove the dumper was the resposible of checking the brakes and the steering. 

f) The instructions of use of ladders and scaffolds against electricity will be the 

correct: to evoid this possible contacts there is a protocol to follow. 

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Machines in good conditions: the necessary machines to realise the metallic 

structure was in good condition, in this case the CDM coordinator revised it in a visit.  

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site  
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b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Dust respirators: all the workers had this respirators to protect when it was 

necessary.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building. 

e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton. 

f) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

g) Auditory protection: when it was environment noise the workers didn’t use the 

protection always. 

Signposting 

a) Construction site signposting: at the entry of the construction site they posted a 

sign with the main obligations inside the construction.  

 

4.2. Lorry to transport materials 

Risks valuation 

EVALUACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS SOBRE PLANOS DE PROYECTO 

Actividad: Camión transporte de materiales 
 
Identificación y causas del posible peligro de 
la actividad considerada 

 

Posibilidad de 
que suceda 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención 
considerada 

Consecuencias del accidente 

R P C Ll Lg Mg Rt Rto Rm Ri Rin 

Riesgos de accidentes de circulación (impericia, 
somnolencia, caos circulatorio).  

X     X     X 

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su 

proximidad.  
X    X      X 

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 

ausencia de señalistas, errores de planificación, falta de 
señalización, ausencia de semáforos). 

X    X   X    

Choques al entrar y salir de la obra (por maniobras en 

retroceso, falta de visibilidad, ausencia de señalista, 
ausencia de señalización, ausencia de semáforos). 

X    X   X    

Vuelco del camión (por superar obstáculos, fuertes 

pendientes, medias laderas, desplazamiento de la 
carga). 

X    X   X    

Caídas desde la caja al suelo (por caminar sobre la 
carga, subir y bajar por lugares imprevistos para ello). X    X   X    
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Proyección de partículas (por viento, movimiento de la 
carga). 

X     X   X   

Atrapamiento entre objetos (permanecer entre la carga 

en los desplazamientos del camión). 
 X   X    X   

Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X   X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (caja izada bajo 
líneas eléctricas).  

 X   X     X  

 

Preventive measures 

a) Preventive vigilance of the accomplishment of preventive regulations: once a 

week a CDM coordinator came to the construction site. He changed the day and the 

hour if the visit every week because of the surprise factor and thus he saw the reality. 

The preventive resource, which had the required education, also helped in order to the 

regulations got accomplished every day. The CDM coordinator did the visits with the 

preventive resource to see the errors and fix them.  

b) They will use a manoeuvre indicator: before enter the lorry into the construction 

site, the driver asked somebody from the construction how to do it and where did the 

material have to be delivered. Then some worker indicated the driver.  

c) They will follow the use instructions from the manual ladders: all the workers 

did a good use and follow the regulations.  

Collective protections 

a) Cleanliness and order: the CDM coordinator always remarked that this was one of 

the most important themes. The workers understood the message and during this 

period the construction site had the correct order and cleanliness.  

b) Not to deactivate safety measures: we had to make aware to the workers that the 

safety measures were for them and although some protection was uncomfortable they 

had to use them. 

Single protections 

At the beginning of the construction every worker had their Personal Protective 

Equipments (PPES) and they was for personal use. The contractor made a sheet 

where it was specified which PPES gave to the workers and the workers signed that 

sheet.  

a) Helmet: all the workers wore safety helmets in the construction site,but in this 

picture you can see that the external workers were more difficult to make aware.   
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b) Safety boots: the boots were one of the uniform clothes to get in the construction 

site for all the workers.   

c) Gridle against overstrains: they used the girdles each time they had to bring or 

move heavy things.  

d) Gloves: the workers used the gloves during the construction of the building.  

e) 100 % cotton work clothes: the clothes that were given to the workers were 100 % 

cotton. 

f) Protection glasses: when it was any risk of fragments and particles in the ocular 

zone, the workers used the glasses.  

g) Reflective waiscoast: the workers used it when the work was outside the 

construction site.  

Signposting 

a) Traffic Signposting: in this construction site there wasn’t any necessary of traffic 

Signposting, the enclosure were good delimitated for the pedestrians, only was one 

street near and when they needed they cut off the traffic. 

b) Risk Signposting at work: during all the process at the entrance there was a panel 

with all the regulations.  

c) Light and sound Signposting for going back: all the machines had to have these 

Signpostings and the CDM coordinator checked during the construction.  

Annex número 2: relació d’accidents. 



CODI
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TIPUS
D'OBRA

Edificació CSSeOBRA :

VOLUM D'EMPRESES ECONÒMICESTADÍSTICA D'ACCIDENTS MENSUAL

JOSEP AUGÉ I ANGUITA

  HISTÒRIC DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.

OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓDEL CENTRE CIVIC BON CONTRACTISTA CONSTRUCCIONES SOLIUS S.A .BOSCH PASCUAL(AGOST 2014) 060,1215,018
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NOVEMBRE 2013 380 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 2 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 0,00 0,00 18/11/2013 18/05/2014 18/05/2014 6,0 6,0 0,0
DESEMBRE 2013 840 7 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 0 3 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 1345,90 1345,90 18/11/2013 18/05/2014 18/05/2014 6,0 6,0 0,0
GENER 2014 920 7 0 0 0 0 4 0 0 0 6 1 0 0 6 3 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 1345,90 2691,80 18/11/2013 18/05/2014 18/05/2014 6,0 6,0 0,0
FEBRER 2014 1.150 9 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 1 0 5 4 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 1116,34 3808,14 18/11/2013 18/05/2014 18/05/2014 6,0 6,0 0,0
MARÇ 2014 1.120 7 0 0 0 0 6 0 0 0 5 1 1 0 5 3 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 657,23 4465,37 18/11/2013 18/05/2014 15/07/2014 6,0 7,9 1,9
ABRIL 2014 360 3 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 0,00 4465,37 18/11/2013 18/05/2014 30/07/2014 6,0 8,4 2,4
MAIG 2014 80 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 0,00 4465,37 18/11/2013 18/05/2014 30/07/2014 6,0 8,4 2,4
JUNY 2014 30 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 0,00 4465,37 18/11/2013 18/05/2014 30/07/2014 6,0 8,4 2,4
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JULIOL 2014 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 0,00 4465,37 18/11/2013 18/05/2014 30/12/2014 6,0 13,4 7,4
AGOST 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 0,00 4465,37 18/11/2013 18/05/2014 30/12/2014 6,0 13,4 7,4
SETEMBRE 2014 1.030 7 0 0 0 0 4 0 0 0 5 1 0 0 5 3 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 0,00 4465,37 18/11/2013 18/05/2014 30/12/2014 6,0 13,4 7,4
OCTUBRE 3.150 21 0 0 0 0 13 2 0 0 7 1 0 1 6 4 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 2560,00 7025,37 18/11/2013 18/05/2014 30/12/2014 6,0 13,4 7,4
NOVEMBRE 2014 2.200 15 0 0 0 0 5 1 0 0 6 2 0 0 6 4 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 2560,00 9585,37 18/11/2013 18/05/2014 30/12/2014 6,0 13,4 7,4
DESEMBRE 2014 1.760 11 0 0 0 0 5 1 0 0 7 1 0 0 7 7 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 1000,00 10585,37 18/11/2013 18/05/2014 20/02/2015 6,0 15,1 9,1
GENER 2014 2.520 18 0 0 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 6 7 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 300,00 10885,37 18/11/2013 18/05/2014 20/02/2015 6,0 15,1 9,1
FEBRER 2015 1.780 14 0 0 0 0 6 1 0 0 5 2 0 0 5 4 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 278,06 11163,43 18/11/2013 18/05/2014 26/02/2015 6,0 15,3 9,3

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0 00,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

ACUMULAT OBRA 17.320 9 0 0 0 0 82 6 0 0 75 14 3 1 69 46 149 0 48 0 0 0 0 0 0 0 11163,43 ----------------------- 11163,43 18/11/2013 18/05/2014 26/02/2015 6,0 15,3 9,3

(*)
(*)  Mitja mensual

( ) Mod. Històric de Coordinació de Seguretat i Salut d'obres BIM/SA _ v.2
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