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RESUM 
 
 
Tot seguit es presenta un escrit en forma de pràcticum realitzat per Ignasi Cester Mayo com 

a projecte final de grau de Ciències i Tecnologies de l’Edificació, especialitzat en seguretat i 

salut, sota la tutela de Jesús Abad Puente. 

 

Aquí podeu trobar una breu descripció de les feines realitzades  durant quatre mesos a 

l’empresa CONVI.SA, especialitzada en instal·lacions, obres i equipaments d’aparcaments i 

gestió d’aquests. 

 

A continuació trobareu un breu resum de les meves tasques realitzades a l’empresa 

relacionades amb la prevenció de riscos laborals i un annex on inclouré la meva principal 

feina que es tracta d’un Pla de Seguretat i Salut genèric per l’empresa faci servir en futures 

obres. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
 
L'objectiu principal en la preparació d'aquest projecte final consisteix en posar a la pràctica i 

ampliar el meu coneixement sobre la prevenció de riscos en el sector de la construcció i 

aprendre més sobre el treball que es realitza des de l'interior d'una empresa de construcció. 

 

Per complir amb el meu objectiu he estat treballant durant quatre mesos com a ajudant en el 

departament d'obres de construcció i rehabilitació de l'empresa CONVI.SA.  

 

Aquí he treballat amb diversos professionals del sector de la construcció, la realització de 

treballs de rehabilitació, on la major part del treball ha estat la rehabilitació d’aparcaments. 

 

Amb tota l'experiència i la documentació obtinguda durant aquests mesos, he adjuntat a 

l'annex d’aquest mateix projecte un Pla de Seguretat i Salut genèric que ha de servir per a 

futures obres de l’empresa agilitzant-ne la redacció de nous plans. 
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2 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA  
 
 
2.1  CONVI 

 

Amb més de 10 anys d’experiència, l’empresa CONVI.SA està a l’alça i centra els seus 

esforços en el sector dels aparcaments, tant de l’àmbit privat com del públic. 

 

L’empresa s’encarrega de modernitzar els aparcaments de la seva decaiguda per tal de 

automatitzar-los, donar-los un renovat canvi d’imatge i actualitzar les seves instal·lacions, 

per fer-ne un us més àgil i eficient i el més important de tot per als propietaris dels 

aparcaments, que acabi sent rendible.  

 

Els serveis principals que ofereix l’empresa als seus clients son els següents: 

 

  

2.2  SISTEMES GESTIO D’APARCAMENTS 

 

L'augment de vehicles incrementa la necessitat de sistemes eficients i intel·ligents 

d’aparcaments. Els sistemes avançats de gestió d'aparcaments que hi ha avui en dia 

ofereixen solucions d'alt nivell per als conductors. 

 

Un sistema intel·ligent d'aparcament disminueix els costos de maquinària i connectivitat i 

produeix beneficis econòmics als propietaris dels aparcaments degut a la densitat del trànsit 

a les ciutats.   

 

El sistema de gestió d’aparcaments es compon de programari, serveis i dispositius 

d'aparcament.  

 

Aquest sistema consta d’un programari que inclou sistemes de pagament, d'informació i de 

gestió. 

 

Els serveis d'aparcament tenen a veure amb el manteniment, el suport i la personalització i 

el desplegament.  

 

Els dispositius d'aparcament són parquímetres, validadors de tiquets, sensors de RFID, 

portes automàtiques, sensors d'ocupació, càmeres de videovigilància, etc. 
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Les diferents solucions que ofereix un sistema de gestió d'aparcament són el control 

d'accessos, seguretat i vigilància, cobrament de l’aparcament  i gestió dels ingressos, gestió 

de les reserves d'aparcaments, gestió correcta dels permisos, assistència a l'aparcament, 

etc. . 

 

Els diferents sectors on opera el mercat de gestió d’aparcaments és l'acadèmic, municipal i 

governamental, els sectors de l'oci, salut, banca, serveis financers, assegurances, centres 

comercials, entre d'altres. 

 

 

Figura 2.1: equipament de l’aparcament 
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2.3  SEGURETAT 

 

2.3.1  CCTV 

Amb aquest sistema de seguretat podem 

registrar tota l'activitat de les instal·lacions 

les 24 hores del dia, tots els dies i tenir la 

garantia que les propietats dels usuaris 

estan fora de perill. 

 

Per dissuadir possibles aldarulls, actes 

vandàlics, la intrusió de persones no 

autoritzades, sabotatges o furts, és 

important comptar amb un veritable 

especialista en seguretat.  

 Figura 2.2 : Sistema CCTV 

 

El registre digital de tot el que succeeix a l’aparcament o instal·lació, serveix de gran suport 

en la seguretat preventiva i com a prova davant un jutge o perit. 

 

CONVI està homologada en el Registre d'Empreses de Seguretat Privada DGSC 8/2007, i 

treballa amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per garantir la seguretat dels clients 

i dels seus béns. 

 

Figura 2.3: càmera videovigilància 
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2.3.2  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Les eines de prevenció, detecció i protecció d'incendis són elements de seguretat 

imprescindibles per a qualsevol instal·lació que permeten estar preparat per a un possible 

incident i evitar així les pèrdues. 

 

CONVI ofereix la instal·lació contra incendis i obté l'ajuda que necessita a nivell de prevenció 

i extinció, com també en senyalització i manteniment d'equips per a la millor seguretat contra 

incendis.  

 

Figura 2.4: Equips de detecció, extinció i senyalització 

 

Sistemes de detecció  

La seva funcionalitat és avisar ràpidament de l'existència d'un incendi, reduint les 

conseqüències que aquest pogués causar, evitant un desenvolupament major del foc i 

facilitant l'extinció del mateix. 

 

Sistemes de senyalització i manteniment de sistemes antiincendis  

Cartells, indicadors lluminosos, sirenes o plans d'evacuació són alguns dels elements que 

fan  assegurar que els seus usuaris i instal·lacions estaran ben protegides. 

 

Sistemes d'extinció d'incendis  

Aquests són els que ens permetran controlar un incendi evitant així quantioses pèrdues. 

Podem diferenciar entre els sistemes manuals i els automàtics. 

 

CONVI analitza de quina manera pot oferir-li la millor relació entre seguretat, funcionalitat i 

estalvi per a les instal·lacions. 
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2.3.3  CONTROL D’ACCESSOS 

 

Les zones d'accés a un recinte sempre comporten problemes de gestió i suposen un punt de 

vulnerabilitat en els aparcaments . 

 

Gestionar l'accés a les àrees restringides de les instal·lacions és un factor clau i així es pot 

disposar d’un registre d’entrades i sortides d'usuaris i personal per tal d’evitar possibles 

negligències, furts o vandalisme. 

 

Amb el control d’accessos també posem  a disposició l'històric del  

control horari i d'accés del personal a la instal·lació o en les diferents zones de la mateixa. 

 

CONVI posa en marxa diferents tipus de controls d'entrada i sortida, com el control biomètric 

per al registre de personal o el control ELA, per a usuaris. 

 

Figura 2.5: Control d’accessos 

 

2.3.4  SISTEMA D’ALARMA 

 

Un sistema d'alarma és un element de seguretat passiva que minimitza les conseqüències 

negatives d'un incident advertint d'aquest i actuant de manera dissuasiva. 

 

A l’alertar d'aquestes situacions anòmales som capaços d'actuar ràpidament sobre el 

problema, reduint així les pèrdues. Quan salten les alarmes de seguretat, l'avís arriba a la 

Central Receptora d' Alarmes i el sistema se'n pot ocupar de forma automàtica com 

l'activació d'una sirena o, per exemple, l'enviament de missatges SMS per avisar de 

l'incident. 

 

L'alarma de seguretat pot estar connectada a la Central Receptora o simplement complir una 

funció dissuasiva activant una sirena o llums. 
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2.4  TELECONTROL 

 

El Telecontrol és un servei prestat pel personal de l’empresa, complementant o substituint el 

tradicional servei presencial en franges de baixa ocupació, amb el consegüent estalvi de 

costos. 

 

Des del centre de recepció de trucades, i mitjançant el programa informàtic Telepark, es 

gestiona l'obertura de portes de vianants i accessos per a vehicles, el cobrament d'estada 

als clients, l'atenció a l'usuari i el control sobre el perfecte funcionament de les instal·lacions. 

 

 

Figura 2.6 :Centre de telecontrol c/ Acàcies, 34 

 

Telepark és un programa informàtic per a la gestió remota d'un o diversos aparcaments, el 

seu ús senzill i intuïtiu permet la gestió remota d'un pàrquing d'una manera molt senzilla, 

aconseguint que ningú s'adoni que no hi ha personal de forma presencial i estalvia fins a un 

90% en costos de personal. 
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2.5  IL·LUMINACIÓ LED 

 

El cost de l'energia elèctrica està en 

augment, instal·lant una il·luminació LED 

energèticament eficient és una de les 

maneres més ràpides i assequibles de 

reduir despeses. 

 

Només amb una petita inversió es comença 

a estalviar des de l’inici, en pocs mesos 

s’amortitza la inversió i comença a generar 

més beneficis, amb la reducció de fins a un 

70% de les factures de la llums.   Figura 2.7: Il·luminació LED 

 

 

2.6  INTERFONIA 

 

 

El sistema d’interfonia és una solució que permetrà 

atendre els usuaris des d'un únic punt de la 

instal·lació, o a distància. Mitjançant els intèrfons, els 

client poden ser atesos en els accessos d'entrada, 

sortida, accessos del bany o en els caixers. 

 

El sistema es compon d'una central de gestió i les 

plaques d'interfonia necessàries. Cada intèrfon, a 

més, té la possibilitat d'actuar sobre portes, barreres, 

semàfors o altres. 

Figura 2.8: intèrfon exterior 
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3  DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES REALITZADES 
 
 

Com he esmentat abans, CONVI està en un bon moment i cada cop té més sol·licituds dels 

seus serveis per a aparcaments. Això comporta un augment significatiu de les obres de 

manteniment previstes. Per això aprofitant la meva estada a l’empresa cursant el Projecte de 

Fi de Grau en modalitat pràcticum, CONVI m’han assignat diferents tasques a fer per a 

gestionar i controlar la seguretat i salut laboral en les diferents obres i actuacions de 

reformes d’aquests aparcaments i altres petites rehabilitacions. 

 

Prèviament al desenvolupament de les tasques encarregades per a l’empresa, vaig haver de 

fer un estudi del tractament actual de la seguretat i les metodologies de treball que s’estaven 

portant a terme. 
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3.1  PLA DE SEGURETAT I SALUT GÈNERIC 

 

La meva tasca principal és l’elaboració d’un Pla de Seguretat i Salut genèric per a l’empresa 

que serveixi per a futures obres en aparcaments i així facilitar la tasca del redactat de futurs 

plans. 

 

En aquest document que adjunto a l’annex 1, s’inclou el format tipus d’un Pla de Seguretat 

format pels  següents documents: 

- Memòria 

- Plec de condicions 

- Amidaments i pressupostos 

- Plànols 

 

Dins de la memòria d’aquest Pla de Seguretat i Salut es fa un recull de les característiques 

de l’obra a realitzar, que inclouen dades generals com poden ser, l’emplaçament d’aquesta o 

les parts implicades com a promotor i contractista. 

 

La segona parts de la memòria és on es recull de la descripció del treballs a realitzar en 

aquesta obra i la definició de com s’executaran. Amb aquestes dades, a continuació es per a 

cada treball, un llistat amb els possibles riscos que es generaran, un llistat de mesures 

preventives per a cada risc i finalment un recull dels equips de protecció individual que haurà 

de fer servir l’operari que faci la tasca. 

 

Per acabar el document de la memòria es descriurà la com serà la previsió contra incendis 

de l’obra així com les mesures d’higiene i benestar de rebran els treballadors. 

 

El següent document que forma el Pla de Seguretat és el Plec de condicions, aquesta part 

del document ha inclou la descripció general del contingut del projecte, els criteris o 

aspectes normatius, legals i administratius a considerar per les empreses que intervinguin. 

 

El tercer document que s’ha d’incloure és un amidament de tots els elements de seguretat 

necessaris per a l’execució de l’obra així com un pressupost de seguretat i salut. 

 

Per últim, s’adjunten els plànols específics de cada obra, en el meu cas al ser un treball 

genèric, no he hagut de realitzar-ne cap.  
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3.2  BASE PREUS DE SEGURETAT I SALUT 

 

Dins del Pla de Seguretat s’ha d’incloure el document d’amidaments i pressupostos, per a 

tant he creat una base de preus per a Presto mitjançant el Banc de BEDEC- ITEC, amb 

totes les possibles partides dins el capítol SEGURETAT per a fer un pressupost de 

seguretat. 

 

La codificació és la mateixa que la de l’ITEC a diferencia dels preus, que son reals i són els 

preus de distribució que he buscat entre diferents subministradors de material per a la 

Seguretat de les obres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         P r à c t i c u m  a  l ’ e m p r e s a  C O N V I  

 

16 

3.3  FITXES GRÀFIQUES 

 

Per a complementar l’elaboració del Pla de Seguretat, he elaborat unes fitxes gràfiques 

d’elements utilitzats sovint a les obres, que farà servir  l’empresa per a formació i consulta 

del personal intern.  

 

A continuació podeu veure un exemple de les fitxes elaborades amb els diferents apartats 

que la composen: 

 

Figura 3.1: Fitxa gràfica del casc de seguretat 
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Aquestes fitxes han estat catalogades amb la següent distribució:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Equips de protecció individual  

- Casc de seguretat 
- Ulleres i pantalles 
- Taps 
- Botes de seguretat 
- Mascaretes autofiltrants 
- Guants 
- Arnés de seguretat 
- Cinturó de seguretat 
- Roba de treball  
- Roba d’alta visibilitat 

2 Equips de protecció col·lectiva 
- Esquema tipus instal·lació 

elèctrica 
- Equips de comprovació 

d’instal·lacions elèctriques 

3 Equips auxiliars 
- Bastida tubular metàl·lica  
- Bastida tubular mòbil 
- Bastida sobre cavallets 
- Escales de mà 

4 Implantació en obra 
- Caseta sanitària  
- Caseta vestuari 
- Caseta menjador 

 

5 Eines manuals 
- Eines manuals en general (martell, 

serra, clau anglesa) 
- Corriola 
- Serra radial 
- Trepant 
- Martell pneumàtic i compressor 
- Serra de cadena diamantada 

6 Maquinaria 
- Grua mòbil 
- Camions grua 
- Formigonera  
- Generadors elèctrics 
- Dúmper 
- Carretó elevadora 
- Portapalets 

 

7 Senyalització 
- Tanques d’obra 
- Malla de senyalització de poliamida 

reticular 
- Cinta d’abalisament bicolor 
- Cons 
- Làmpada autònoma fixa intermitent 
- Senyals de circulació 
- Senyals d’obra 
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3.4  SEGUIMENT D’OBRA I CONTROL D’EQUIPS 

 

La feina que més m’ha reconfortat i que m’ha generat més curiositat ha estat el seguiment 

de l’obra realitzada, durant el meu període de pràctiques, en un aparcament de Sant Cugat.  

 

En aquesta obra he sigut l’encarregat de supervisar els treballs realitzats per els operaris, 

amb bones pràctiques i l’ús correcte dels equips de protecció. A més m’he encarregat de fer 

el control de repartició d’EPIs a cada treballador i les comandes de nous materials per a 

renovar els que es trobaven en estat deficitari. 

 

Per un tema d’agilitzar el trasllat a l’obra i no deixar-se cap equip de protecció tant individual 

com col·lectiu, a les eines i petites màquines de l’empresa he adjuntat un llistat amb els EPIs 

a portar per a fer servir aquesta de manera preventiva. 

 

. 
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4  CONCLUSIONS  
 
 
Durant aquest quatre mesos a l’empresa he pogut compaginar el treball a l’oficina amb la 

redacció del Pla de Seguretat, les fitxes gràfiques i amb el control d’obra. Això ha estat 

possible per que durant la meva estada hem dut a terme una reforma a  un aparcament de 

Sant Cugat del Vallés.  

 

Era una reforma d’un aparcament on bàsicament s’ha fet una ampliació de la zona de treball 

interna a l’aparcament, la creació d’un espai d’emmagatzematge privat per al aparcament i 

la modernització de la maquinaria existent. 

 

En aquest temps, he pogut veure l’obra com es duia a terme i mentre el meu tutor a 

l’empresa, Daniel Ramos dirigia la reforma, jo he tingut el contacte amb els treballadors. He 

pautat les tasques a realitzar i he fet el seguiment dels obrers per tal de comprovar que en 

cada fase de l’obra poguéssim preveure, identificar i corregir qualsevol risc i minimitzar les 

seus efectes. 

 

Un cop finalitzada l’obra i quedo satisfet per la professionalitat dels treballadors i la seva 

predisposició a acceptar les indicacions donades.  

 

El resultat d’aconseguir una obra endreçada i neta, l’ús de tots els elements de seguretat 

tant de protecció individual com col·lectiva i la realització de les feines amb bones 

practiques, ha sigut un balanç de cap accident ni incident. Això ha fet complir els terminis 

d’entrega pactats i portar una planificació al dia. 

 

Com a conclusió final del meu pas per CONVI, considero que he pogut incorporar als meus 

coneixements vivències amb altres arquitectes, comercials, industrials, etc.. 

 

He obtingut altres punts de vista dels que es veuen a les aules i he tingut un contacte directe 

amb les obres i els seus operaris, amb les lesions i les seves solucions. 

 

Aquest pràcticum m’obre la porta al món laboral fent-me veure que em queda molt per 

aprendre  per el dia de demà ser jo el que tingui la responsabilitat d’escollir les millors 

solucions o portar la iniciativa a l’hora de decidir. M’il·lusiona que aquest pugui ser un inici 

d’un llarg camí a recórrer. 
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1. OBJECTE DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  

 

Analitzat l’Estudi de Seguretat i Salut de la present obra, i en compliment del article 7è del 

R.D. 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, s’elabora el present Pla de Seguretat i Salut de l’obra descrita. Pla que haurà 

d’estar sotmès a la revisió i aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra. 

Es contempla els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra (Art. 10º R.D. 

1627/97), com la identificació i planificació dels riscos, constituint-se en el instrument bàsic 

d’ordenació de l’activitat preventiva. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat en funció del procés d’execució de 

l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o variacions que sorgeixin 

en l’obra, sempre sota l’aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de 

execució. 

El present Pla haurà de ser conegut per part de tots els treballadors de l’obra, a través de 

les empreses que s’han contractat pel contractista principal, per això hauran d’adherir-se a 

les instruccions d’aquest Pla o en el seu cas cada empresa contractada elaborarà el seu 

Pla de Seguretat i Salut específic pels treballs contractats, que ampliï i millori el present. I 

que a la vegada haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

execució. 
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2. CARACTERISTIQUES DE L’OBRA 

2.1. DADES GENERALS 

 

Denominació projecte:  

Emplaçament:  

Promotor:  

  NIF:  

 Adreça: 

 Codi Postal: 

 Representant:  

  NIF:  

Constructor:  

C/  

CP:   

Telèfon:  

 

Autor del Pla de Seguretat: 

Autor del projecte: 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut: 

                                                              

Pressupost execució material:  

Pressupost de Seguretat i Salut:  

Duració prevista de l’obra:   

Nº operaris previst (mitjà, i punta):  
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2.2. CENTRE ASSISTENCIAL 

Els centres assistencials més propers a l’obra són els següents: 

CAP  

Direcció:  

Telèfon:  

 

Hospital  

Direcció:  

Telèfon:  

 

 

Els telèfons d’interès durant l’execució de l’obra són les següents: 

Ambulàncies: 061 

Bombers(emergències): 080 

Guàrdia Urbana: 092 

Emergències: 112 

Mossos d’esquadra: 088 
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2.3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I ACTUACIONS 

Els treballs a realitzar a l’obra en qüestió són tots els necessària per a la rehabilitació de 

l’aparcament. La reforma de l’aparcament és de caràcter funcional i ha de servir per a la 

instal·lació de l’equipament necessari per a que aquest pugui oferir un servei mixt on 

puguin estacionar els seus vehicles els abonats amb plaça de propietat i alhora tingui 

espais destinats als usuaris de pupil·latge. Per a adequar-lo s’instal·laran elements de 

control com són un circuit d’interfonia, un CCTV, portes RF per a la sectorització dels 

espais contra incendis. Es renovaran els banys ubicats a l’aparcament tant els destinats 

als usuaris com el del centre de control.  

Per poder realitzar totes les actuacions, podem definir els següents treballs a realitzar: 

Treballs previs 

En aquesta fase de l’obra es realitzarà la implantació d’obra consistent en la col·locació 

del tancat, entrades i sortides, senyalitzacions, col·locació de casetes d’obra per vestuaris, 

menjadors, i sanitaris, i instal·lació elèctrica d’obra. 

Moviment de terres i fonamentació 

Es reforçarà la cimentació dels elements pesats en els casos on sigui necessari per a 

garantir la correcta implantació d’aquests. També s’ompliran totes les rases per les quals 

es condueixin les noves instal·lacions. 

Enderrocs 

Es realitzarà un enderroc de totes aquelles construccions i altres elements existents a 

l’aparcament que no tinguin cabuda en aquest projecte de reforma.  

Tancaments i divisòries 

En aquesta fase es durant a terme les diferents parets de tancament o divisòries interiors 

amb elements ceràmics o envans d’estructura d’acer galvanitzat amb plaques de cartró 

guix. 
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Revestiments  

Al capítol de revestiments s’inclouran totes les tasques de pintura com puguin ser el pintat 

dels paraments horitzontals i verticals, els aplacats ceràmics de les zones interiors del 

centre de treball.  

En aquesta fase es definirà, segons projecte la realització del paviment un cop finalitzades 

les tasques de buidats de terrenys i petites cimentacions. 

També s’inclourà la formació del cel ras elaborat a partir de plaques de cartró guix. 

Tancaments i divisòries practicables 

En aquesta fase s’instal·laran tots els elements practicables per a la circulació dins de 

l’aparcament com poden ser els portons de l’entrada de vehicles i les portes interiors 

d’accés a les zones d’entrada i sortida de vianants que hauran de complir amb la 

corresponent normativa contra incendis. 

Adequació dels serveis existents 

Es preveu el pas d’altres serveis que poden veure’s afectats per la realització de l’obra 

com línies de baixa, mitja i alta tensió, línia telefònica, altres canalitzacions, etc. Així 

doncs, caldrà estudiar en cada cas la solució adoptada: desviacions dels altres serveis, 

desviacions de la pròpia canalització o fins i tot, la possible anul·lació dels serveis de 

forma temporal, sempre i quan es pugui seguir fent us de l’aparcament durant el període 

d’obres. 

Instal·lacions 

En aquesta fase s’inclouen tots els treballs de col·locació de les diferents línies utilitzades 

per als futurs equips i maquines de les que es dotarà l’aparcament, així com les línies de 

telecomunicacions.  

En aquesta fase s’inclourà el reemplaçament o la creació d’una nova xarxa d’evacuació o 

instal·lació de lampisteria per a dotar les zones de treball dels empleats o els banys que 

s’hagin de reformar dins l’aparcament. Així com la climatització i ventilació del centrede 

treball i la sala on s’ubicaran els equips informàtics. 
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2.4. DADES ESPECIFIQUES A TENIR EN COMPTE 

2.4.1. CLIMATOLOGIA DE LA ZONA 

S’haurà de determinar si la climatologia específica de la zona comporta cap risc addicional 

per la seguretat en l’obra, en funció de possibles pluges segons quines èpoques de l’any. 

A tenir en compte la importància de possibles inclemències climàtiques que afectaran de 

manera directa al procés i seguretat de l’obra quan el procés d’execució es realitzi a la 

intempèrie. 

Es tindrà en compte en els treballs de moviment de carregues amb grues mòbils o 

descàrregues des de camió, si el vent pot suposar un factor de risc per al 

desenvolupament de l’activitat i generar algun accident. 

 

2.4.2. CONDICIONS DELS ACCESSOS I LES VIES D’ACCÉS A  L’OBRA 

En aquest apartat es definirà, segons el plànol d’implantació, el accessos a obra tant de 

maquinària com de personal i d’una zona habilitada específicament si és possible per als 

usuaris de l’aparcament en el cas  que durant el període d’execució de les obres segueixi 

en funcionament per als usuaris. 

L’accés de personal a l’obra es realitza mitjançant un porta d’accés independent, 

delimitant el recorregut dins de l’obra amb tanca mòbil fins la zona de treball. 

La zona de casetes podrà variar la seva ubicació durant el transcurs de l’obra depenent 

de les diferents necessitats i servituds, en la mesura del possible, aquesta es trobarà 

separada de les zones de treball. 

A tenir en compte la delimitació de diferents zones d’actuació, prohibint el pas, en la 

circulació de treballadors i tècnics per l’obra. 

Als accessos de personal es col·locarà senyalització d’obra, mentre que als accessos de 

maquinària es col·locarà senyalització d’entrada i sortida de camions i STOP. 
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2.4.3. CIRCULACIÓ D’ALTRES VEHICLES ALIENS A L’OBRA  

Es preveu la possibilitat d’haver de tallar i/o desviar algun dels carrils o zones de circulació 

fet que incrementarà el flux de trànsit, s’hauran d’incrementar les mesures preventives en 

els treballs de càrrega i descàrrega i tenir l’obra perfectament delimitada. 

A tenir en compte la circulació de maquinària per les delimitacions de l’obra i per propi 

centre de treball. Tant els accessos com la senyalització hauran de quedar ben definits. 

Pel que fa al trànsit de vianants sabent que es tracta d’obres de reforma d’espais de pas i 

concorreguts es preveu una circulació baixa mitja però continua. L’obra haurà d’estar 

degudament delimitada i senyalitzada a fi d’evitar l’entrada de persones alienes a l’obra. 

 

2.4.4. INTERFERÈNCIES O SERVEIS AFECTATS 

Baixa, mitja i Alta tensió: S’ha consultat a l’empresa subministradora i es té la certesa de 

que les línies, són soterrades i no afectaran als treballs a realitzar 

Telefonia: no es troben línies que interfereixin a l’obra. 

Aigua potable: No està previst que interfereixi, tot i així caldrà extremar les precaucions 

durant els treballs de moviment de terres a fi de no danyar les instal·lacions. 

Tot i que no està previst la interferència de cap servei d’aquest tipus s’extremaran les 

precaucions durant els treballs d’excavació i s’actuarà protegint les instal·lacions i evitant 

que causin cap risc durant el transcurs de l’obra. 

Abans d’iniciar-se els treballs el contractista haurà de comprovar i localitzar tots els 

serveis existents (llum, evacuació, aigua i gas), i en cas d’anul·lar algun servei, haurà de 

sol·licitar certificat d’anul·lació  a les diferents  companyies subministradores. 
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2.5. IMPLANTACIÓ A L’OBRA 

Depenent de les diferents fases de l’obra o organització d’aquesta, la implantació variarà, 

pel que serà necessari a la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l’obra, redactat pel 

contractista i aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució, fixar la 

implantació real durant el procés d’execució de l’obra. 

 

2.5.1. TANQUES, SENYALITZACIONS I PROTECCIONS 

El tancament de l’obra a realitzar tindrà dues maneres diferenciades: 

D’una banda es realitzarà el tancament d’obra amb tanques de 1,90/2,00 m. d’alçada en 

tot el perímetre, seran de tipus mòbil, amb peus de formigó i s’annexionarà a la tanca 

malla de senyalització, lona verda o quelcom que permeti fer més visible el recorregut. 

D’altre banda, es col·locarà blocs de formigó prefabricat (New Jersey, barrera de 

seguretat) en tot el perímetre de tancat d’obra que delimiti amb el vial. És recomanable 

pintar els blocs amb colors vius (groc, florescent..) per facilitar-ne la visibilitat. 

Es col·locarà senyalització normalitzada de seguretat en tots els accessos a l’obra, així 

com l’advertència  de sortida maquinària i Stop en el corresponent accés. 

Per activitats puntuals fora del límit d’obra, tindrem sempre tanques baixes per delimitar 

aquestes operacions de reduïda duració. 

Dins de l’àmbit d’obra senyalitzarem sempre amb cintes, malla o tanques les zones on 

existeixi risc de caiguda de material en alçada o altre tipus de risc, aquestes delimitacions 

de zones sempre aniran acompanyades per senyalització de prohibit el pas i senyal 

normalitzada indicativa del risc existent en aquesta zona. 

 

2.5.2.  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Abans de l’inici de les obres s’hauran de col·locar les instal·lacions provisionals, les 

casetes sanitàries de vestuaris, i menjador; aquestes casetes estaran ubicades pròximes 
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a l’accés de personal. Es recomana realitzar una zona de casetes totalment vallada i 

perfectament senyalitzada fora dels límits de l’obra a fi d’evitar el pas de personal per 

l’obra sense els equips necessaris. 

El vestuari i els sanitaris tindran, com mínim, dos metres quadrats per persona, i el primer 

disposarà de taquilles individuals amb clau, seients i il·luminació. 

Els serveis higiènics, tindran dutxa i un lavabo per cada deu treballadors, amb aigua freda 

i calenta, i un W.C. per cada 25 treballadors, amb miralls i la seva il·luminació 

corresponent. 

El menjador, amb una superfície aproximada de 1 m2 per persona, disposarà de taules, 

seients, pica per netejar, microones per escalfar menjar i il·luminació. Es disposarà de 

recipient per les deixalles. 

Es podrà reubicar les casetes d’obra, sempre i quan no es situïn a menys de 2 metres de 

cap rasa i quedin perfectament assentades. 

Tots els locals es ventilaran, es mantindran en bon estat de neteja i conservació, i es 

destinarà personal de l’obra o aliè per la correcta neteja de les casetes. 

 

2.5.3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA OBRA 

El Contractista, amb la supervisió del Coordinador de Seguretat i Salut a l’obra, indicarà el 

tipus d’instal·lació elèctrica a utilitzar. 

Potència prevista, segons el número de maquines elèctriques i necessitats d’enllumenat. 

Numeració dels quadres elèctrics (general, distribuïdors, de zones de treball i els seus 

elements de seguretat, diferencials, pressa terra, transformadors de voltatge de seguretat 

a 24 volts) 

Sistema i característiques del cablejat i connexions. 

S’adjuntarà documentació gràfica amb l’esquema unifilar de la instal·lació. 
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Es demanarà un grup electrogen provisional d’obra, instal·lat per personal qualificat i amb 

tots els elements de protecció (pressa a terra, diferencials..), havent obtingut el permís 

corresponent per part de l’empresa subministradora i conforme al Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Es realitzarà una distribució per sectors d’obra d’enllumenat i força. 

No és permès la distribució de cablejat pel terra. 

Es demanarà un certificat de bon funcionament per personal qualificat. 

S’instal·laran els quadres elèctrics de forma que només puguin ser manipulats per 

personal qualificat. 

 

2.5.4. PROCEDIMENT D’ORDRE I NETEJA 

Destinarem una zona concreta per l’aplec de materials, aquesta zona estarà degudament  

delimitada i senyalitzada. Es poden crear diferents zones d’aplecs dins de l’obra sempre 

que estiguin degudament delimitats i senyalitzats.  

Les inadequades condicions d’ordre i de neteja de les obres, son causa, directa o 

indirecta, del 35% dels accidents que es produeixen en construcció, principalment per 

ensopegades, caigudes, puncions, cops contra objectes, etc. 

Una obra bruta i desordenada és una obra mal dirigida, de costos elevats i plena de riscos 

perfectament evitables; i si hi ha ordre i neteja en tots els espais, no únicament es treballa 

més còmodament i amb més rapidesa sinó que es compleix amb la primera mesura per 

evitar els accidents. 

El Pla de Seguretat i Salut indica com pensa afrontar les actuacions bàsiques d’ordre i 

neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
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Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel.  

Ubicació dels recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 

residus. 

Neteja de claus i restes de material. 

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient 

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja per brigada de neteja. 
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3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ  

Per a l’avaluació de riscos primer es relacionaran  totes les fases d‘obra  amb els 

possibles riscos d’accidents i/o malalties del treball que hi pot haver, també però es 

preveuen tots els riscos generals, no relacionats directament amb les fases concretes 

d’obra. 

Per a cada fase es tracta de planificar l’activitat preventiva consegüent, detallant les 

mesures correctores a adoptar i/o controls periòdics a realitzar. 

La identificació general de riscos ha de comprendre totes les activitats de treball de 

l’empresa. S’entén per activitat determinada aquella que agrupa tots els treballadors que 

realitzin les mateixes funcions i estiguin sotmesos als mateixos riscos. 

Es fan constar les mesures correctores apropiades per evitar, reduir o controlar cadascun 

dels riscos indicats.  
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3.1. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES FASES D’OB RA 
 

 
TREBALLS PREVIS 
 
 

3.1.1 TANCAT D'OBRA I ZONA D'APLECS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones al mateix nivell. 

Trepitjades sobre objectes. 

Xocs i cops contra objectes. 

Cops i talls per objectes o eines. 

Projecció de fragments o partícules. 

Sobre esforços, postures inadequades o moviments repetitius. 

Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 

Exposició al soroll. 

Il·luminació inadequada. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les tanques tindran com a mínim 2 metres d'alçada 

Els accessos per al personal i la maquinària o transports necessaris per a l'obra hauran de 
ser diferents. 

Porta per a accés de vehicles serà de 4 metres d'amplada i porta independent per accés 
de personal. 

La tanca com a mesura de seguretat estarà mínim a 2 metres de distància de qualsevol 
punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció. 

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 

Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

Es col·locarà a l'entrada el cartell d'obra amb la senyalització corresponent. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

Guants de treball. 

Roba de treball. 

Botes de seguretat. 

 
 
 

3.1.2   COL·LOCACIÓ DE CASETES D'OBRA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda d'objectes despresos. 

Atrapaments per o entre objectes. 

Exposició a temperatures extremes. 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

Accidents de trànsit. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat. 

Cal assegurar-se que les eslingues estan ben col·locades. 

S'acotaran les àrees de treball a nivell de sòl a fi que no s'estigui en el radi d'acció de la 
maquinària. 

Es guiaran les càrregues mitjançant cordes per desar-les al seu lloc sense perill. 

No es treballarà en cas d'elevades temperatures, de pluges o de forts vents. 

Hi haurà un senyalista amb roba d'alta visibilitat per desviar el trànsit. 

Es faran servir tanques i senyalització per desviar el trànsit. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

Casc de seguretat homologat. 

Guants. 

Botes de seguretat. 

 
 
 

3.1.3   COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ I PINTAT DE VI ALS  

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Cops per objectes o eines. 

Caiguda d'objectes per manipulació. 

Exposició a temperatures extremes. 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

Accidents de trànsit. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Els treballadors estaran dotats de botes i guants de seguretat a fi de reduir els riscos. 

No es treballarà en cas d'elevades temperatures, de pluges o de forts vents. 

S’acotaran les àrees de treball a nivell de sòl a fi que no s'estigui en el radi d'acció de la 
maquinària. 

Hi haurà un senyalista amb roba d'alta visibilitat per desviar el trànsit. 

Es faran servir tanques i senyalització per desviar el trànsit. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

Casc de seguretat homologat. 

Guants. 

Botes de seguretat. 

. 
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3.1.4  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Ferides punxants en mans. 

Caigudes al mateix nivell. 

Electrocució per contactes elèctrics 

Treballs amb tensió. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

La protecció contra contactes directes es realitzarà mitjançant protecció per aïllament de 
les parts actives o per mitjà de barreres o envoltants. 

Per la protecció contra contactes indirectes, en cas d'efectuar estesa de cables i 
maneges, aquest és realitzarà a una alçada mínima de 2 m.  als llocs de vianants. 

L'estesa dels cables per a creuar vials d'obra s'efectuarà enterrat, es senyalitzarà el pas 
del cable mitjançant un cobriment permanent de taulons que protegiran i assenyalaran 
l'existència de pas elèctric als vehicles.  

A les rases el cable anirà protegit per l'interior d'un tub rígid de fibrociment o be de plàstic 
rígid manipulable en calent. 

El traçat de les maneges de subministrament elèctric no coincidirà amb el de 
subministrament provisional d'aigua. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat 

Botes aïllants d'electricitat  

Botes de seguretat. 

Guants aïllants. 

Roba de treball. 

Comprovadors de tensió 

Eines aïllants. 
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MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTACIÓ 

 

3.1.5  EXCAVACIONS  

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caigudes des de la vora de l'excavació. 

Excessiu nivell de soroll. 

Atropellament de persones. 

Bolcada, xoc i maniobres de la maquinària d'excavació. 

Interferències amb conduccions soterrades. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Abans de començar l’excavació s'haurà documentat amb tota la informació necessària i 
que sigui possible de les companyies subministradores d'energia per localitzar línies 
soterrades. 

Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles al costat a la vora de l'excavació es 
disposaran de tanques mòbils. 

No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres de la vora de 
l'excavació. 

En materials amb tendència a rodar (tubs, canalitzacions, etc.), els aplecs seran 
assegurats  amb topalls. 

S'acotarà les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que 
utilitzin, distribuint-se l’espai de manera que no es destorbin entre si. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants. 

Vestits impermeables (en temps plujós). 

Botes de seguretat. 
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3.1.6  TRANSPORT DE TERRES MOVIMENT i TRANSPORT DE TERRES 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caigudes a diferent nivell. 

Caigudes al mateix nivell. 

Sobreesforços. 

Exposició a temperatures extremes. 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

Bolcada, xoc i maniobres de la maquinària per al moviment de terres. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

En els treballs que impliquin esforços elevats per als treballadors es realitzaran torns de 
mitja hora per tal de no sobrecarregar-los. 

No es treballarà en cas d'elevades temperatures, de pluges o de forts vents. 

Es regaran les terres per evitar en la mesura del possible la pols. 

Es dotarà de mascaretes antipols i ulleres de protecció contra impacte de partícules a tots 
els treballadors. 

S’acotaran les àrees de treball a nivell de sòl perquè no s'estigui en el radi d'acció de la 
maquinària. 

Hi haurà un senyalista amb roba d'alta visibilitat per desviar el trànsit. 

També es faran servir tanques i senyalització per desviar el trànsit. 

En cas de subcontractar el moviment de terres, el subcontractista es responsabilitzarà de 
prendre les mateixes precaucions sense detriment de la responsabilitat del contractista o 
constructor. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants. 
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Vestits impermeables (en temps plujós). 

Botes de seguretat. 

Mascaretes antipols 

Ulleres de protecció contra impacte de partícules 

 
 
 

3.1.7.   RASES 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones i / o objectes al mateix nivell. 

Caiguda de persones i / o objectes a diferent nivell. 

Caiguda d'objectes per manipulació 

Cops per objectes o eines 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

Accidents de trànsit 

Trepitjades sobre objectes punxants. 

Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 

Electrocució per contactes elèctrics. 

Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Els treballadors estaran dotats de botes i guants de seguretat per a reduir els riscos. 

S’acotaran les àrees de treball a nivell de sòl perquè no s'estigui en el radi d'acció de la 
maquinària. 

Hi haurà un senyalista amb roba d'alta visibilitat per desviar el trànsit. 

Es faran servir tanques i senyalització per desviar el trànsit. 

L'obertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca, per a 
això, amb les mans protegides amb guants impermeables. 
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L'equip de maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 

La mànega d'abocament, serà governada per un mínim  de dos operaris, per evitar les 
caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S'eliminarà abans de l'abocament 
del formigó puntes, restes de fusta, rodons i ferros. 

S'instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a formigonar, 
formades per un mínim de tres taulons travats (60 cm. D'amplada). 

S'establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons sobre les rases a 
formigonar, per facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d'ajuda a 
l'abocament. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants impermeables. 

Botes de seguretat. 

Roba de treball. 

Ulleres antipols. 
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ENDERROCS 

 

3.1.8  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda d'objectes per manipulació 

Trepitjades sobre objectes 

Cops per objectes o eines 

Projecció de fragments o partícules 

Sobreesforços 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Els treballadors estaran dotats de botes i guants de seguretat per a reduir els riscos. 

El tancament d'obra garantirà la protecció respecte projeccions de partícules al l’exterior.. 

En els treballs que impliquin esforços elevats per als treballadors es realitzaran torns de 
mitja hora per tal de no sobrecarregar-los. 

Es regaran les terres per evitar en la mesura del possible la pols. 

Es dotarà de mascaretes antipols i ulleres de protecció contra impacte de partícules a tots 
els treballadors. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants. 

Botes de seguretat. 

Mascaretes antipols 

Ulleres de protecció contra impacte de partícules 
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES  

 

3.1.9.   FORMACIÓ DE PARETS I ENVANS DE FÀBRICA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones  diferent i mateix nivell. 

Sobre esforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

Xocs i cops contra objectes mòbils. 

Il·luminació inadequada. 

Cops i talls per objectes o eines. 

Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 

Trepitjades sobre objectes. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Plataformes de treball com a mínim de 0,60 m. 

En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al que s'hauran previst 
punts fixos d'enganxament a l'estructura amb la necessària resistència. 

No s'apilaran materials en les plataformes de treball. 

Es farà servir bastida en condicions de seguretat. 

Es prohibirà el treball en un nivell inferior al del tall. 

Es faran servir bastides de cavallets en alçades menors de dos metres. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Guants. 

Arnés de seguretat. 

Casc de seguretat homologat. 

Guants de seguretat. 
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3.1.10 FORMACIÓ DE PARETS DE FABRICA I ENVANS DE CA RTRÓ GUIX 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones a diferent i mateix nivell. 

Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

Xocs i cops contra objectes mòbils. 

Cops i talls per objectes o eines. 

Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 

Trepitjades sobre objectes. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Es faran servir plataformes de treball com a mínim de 0,60 m. 

En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al que s'hauran previst 
punts fixos d'enganxament en l'estructura amb la necessària resistència. 

No s'apilaran materials en les plataformes de treball. 

Es farà servir bastida en condicions de seguretat. 

Es suspendran els treballs si plou. 

Es prohibirà el treball en un nivell inferior al del tall. 

Es faran servir bastides de cavallets en alçades menors de dos metres. 

Amb temperatures ambientals extremes se suspendran els treballs. 

Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Guants. 

Arnès de seguretat en treballs en alçada. 

Cas de seguretat homologat. 

Guants de seguretat. 
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REVESTIMENTS 

 

3.1.11.  PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS I VERTICA LS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones a diferent i mateix nivell . 

Cossos estranys en els ulls. 

Intoxicacions per  treballs realitzats en atmosferes nocives. 

Contacte amb substàncies corrosives. 

Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors. 

Contactes amb l'energia elèctrica. 

Sobre esforços. 

Altres. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les pintures, els vernissos, dissolvents, etc. S'emmagatzemaran en llocs ben ventilats. 

S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de 
pintures. 

Es prohibirà emmagatzemar pintures susceptibles a l’emissió de vapors inflamables amb 
els recipients malament o incompletament tancats, per evitar accidents per generació 
d'atmosferes tòxiques o explosives. 

S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està 
pintant. 

Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplada mínima de 60 
cm. per evitar els accidents per treballs realitzats sobre superfícies estretes. 

Es prohibirà la formació de bastides a base d'un tauló recolzat als graons de dos escales 
de mà, tant dels de suport lliure com de les de tisora, per evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell. 

Es prohibirà la utilització en aquesta obra, de les escales de mà als balcons, sense haver 
posat prèviament les bastides de protecció col·lectiva (baranes superiors, xarxes, etc.), 
per evitar els riscos de caigudes al buit. 
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La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb 
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 

Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

Es prohibirà fumar o menjar en les estances en què es pinti amb pintures que continguin 
dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

S'advertirà al personal encarregat de gestionar dissolvents orgànics o pigments tòxics de 
la necessitat d'una profunda higiene personal abans de realitzar qualsevol tipus de 
ingesta. 

En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al que s'hauran previst 
punts fixos d'enganxament en l'estructura amb la necessària resistència. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Arnès de seguretat. 

Guants de PVC llargs. 

Màscara amb filtre químic específic. 

Ulleres de seguretat antipartícules. 

Calçat antilliscant. 

Roba de treball. 

Gorro protector contra pintura per als cabells  

 

 

3.1.12.  COL·LOCACIÓ D’ENRAJOLATS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Cops per maneig d'objectes o eines manuals. 

Talls per maneig d'objectes amb arestes tallants o eines manuals. 

Caiguda de persones a diferent i mateix nivell. 

Talls en els peus per trepitjades sobre enderrocs i materials amb arestes tallants. 

Cossos estranys als ulls. 
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Dermatitis per contacte amb el ciment. 

Sobre esforços. 

Altres. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Els es netejaran les zones de treball de retalls i de deixalles de pasta. 

Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplada 
no inferior als 60 cm.  

Es prohibirà utilitzar a manera de cavallets per formar bastides, bidons, caixes de 
materials, banyeres, etc. 

La il·luminació mitjançant portàtils es faran amb 'portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta i alimentats a 24 V. 

Es prohibirà la connexió  de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització 
de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 

En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al que s'hauran previst 
punts fixos d'enganxament en l'estructura amb la necessària resistència. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants de PVC o goma. 

Guants de cuir. 

Botes de seguretat. 

Botes de goma amb puntera reforçada. 

Ulleres antipols. 

Màscares antipols amb filtre mecànic . 

Roba de treball. 
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3.1.13. FORMACIÓ DE CELS RASOS DE CARTRÓ GUIX 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Talls per l'ús d'eines manuals. 

Cops durant la manipulació de regles i planxes o plaques d'escaiola. 

Caigudes a diferent o mateix nivell. 

Dermatitis per contacte de materials. 

Projecció  de cossos estranys als ulls. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de falsos sostres desmuntables, 
tindran la superfície horitzontal de taulons, evitant graons i buits que hi puguin originar 
ensopegades i caigudes. 

Les bastides seran desmuntables i s'executarà sobre cavallets de fusta o metàl·lics. Es 
prohibirà expressament la utilització de bidons, piles de materials, escales recolzades 
contra els paraments, per evitar els accidentes per treballar sobre superfícies insegures. 

Les bastides per a la instal·lació de falsos sostres sobre rampes tindran la superfície de 
treball horitzontal i vorejats de baranes reglamentàries. Es permet el suport en esglaons 
definitiu i cavallets sempre que aquestes s'immobilitzi i els taulers s'ancoren, falquin, etc. 

Es prohibirà l'ús de bastides de cavallets pròxims a buits, sense la utilització de bastides 
de protecció contra el risc de caiguda des d'altura. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants de PVC o goma. 

Botes de goma amb puntera reforçada. 

Roba de treball. 

Arnés de seguretat. 
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

 

3.1.14.  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS PRACTICABLES 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caigudes a diferent o mateix nivell. 

Caiguda al buit. 

Talls per maneig de màquines o eines manuals. 

Cops per objectes o eines. 

Atrapaments de dits entre objectes. 

Trepitjades sobre objectes punxants. 

Contactes amb l'energia elèctrica. 

Caiguda d'elements de fusteria sobre les persones. 

Sobreesforços. 

Altres. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Els aplecs de fusteria metàl·lica s'ubicaran en els llocs definits en els plànols, per evitar 
accidents per interferències. 

En tot moment els llocs de treball es mantindran lliures d'enderrocs, retalls metàl·lics, i 
altres objectes punxants, per evitar els accidents per trepitjades sobre objectes. 

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes 
condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat, instal·lats en bon estat, 
per evitar accidents. 

Els marcs seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, en evitació de cops, caigudes i 
bolcades. 

La col·locació de fulles de portes o de finestres s'efectuarà per un mínim de dos operaris, 
per evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 

La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant 'portabombetes estancs amb mànec 
aïllant i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 
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Es prohibirà la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització 
de les clavilles mascle-femella. 

Les escales a utilitzar seran de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadeneta 
limitadora d'obertura. 

El magatzem de coles i vernissos disposarà de ventilació directa i constant, un extintor de 
pols química sec al costat de la porta d'accés i sobre aquesta una senyal de 'perill 
d'incendi' i una altra de 'prohibit fumar 'per evitar possibles incendis. 

Es prohibirà expressament l'anul·lació de presa de terra de les màquines i s’instal·larà en 
cadascuna d'elles un adhesiu informació i alerta 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants de PVC o de goma. 

Botes de seguretat. 

Roba de treball. 

Arnés de seguretat. 
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INSTAL·LACIONS 

 

3.1.15. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE TELECOMUNICACIO NS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones a diferent i mateix nivell. 

Talls per maneig d'eines manuals. 

Talls per maneig de les guies i conductors. 

Cops per eines manuals. 

Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics. 

Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies. 

Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 

Electrocució o cremades per pont o dels mecanismes de protecció  

Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascle-femella. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates, es tindrà cura en l'ordre i la neteja de 
l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense 
la utilització de les clavilles mascle-femella. 

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies 
insegures i estretes. 

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per 
evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 

Es prohibirà en general la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en 
llocs on hi hagi risc de caiguda durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat 
les proteccions de seguretat adequades. 

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 
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Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal 
de l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat 
de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals 
elèctrics, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

Casc de seguretat homologat. 

Botes aïllants d'electricitat. 

Botes de seguretat. 

Guants aïllants. 

Roba de treball. 

Catifa aïllant. 

Comprovadors de tensió. 

Eines aïllants. 

 

 

3.1.16.  INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones a diferent i mateix nivell. 

Talls a les mans per objectes i eines. 

Atrapaments entre peces pesades. 

Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 

Cremades. 

Sobre esforços. 
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MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme 
s’avança, apilant la runa per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs 
de seguretat amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

Es prohibirà l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

Es prohibirà abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació de 
incendis. 

Per a treballs en alçada s'utilitzaran bastides de cavallets havent de complir les normes 
reglamentàries. Hi ha d'haver punts fixos on poder lligar l'arnès de seguretat. Si la durada 
del treball és curta, es poden utilitzar escales de tipus tisora. 

Les màquines plegadores i talladores elèctriques estaran protegides per presa de terra i 
disjuntor diferencial a través del quadre general 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants. 

Botes de seguretat. 

Roba de treball. 

 

 

3.1.17.  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones a diferent i mateix nivell. 

Atrapaments entre engranatges, transmissions, etc., durant les operacions de posada 
apunt o muntatge. 

Trepitjada sobre materials. 

Cremades. 
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Talls per maneig de xapes. 

Talls per maneig d'eines tallants. 

Talls per ús de la fibra de vidre. 

Sobre esforços. 

Els inherents als treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 

Els inherents al tipus de bastides o mitjà auxiliar a utilitzar. 

Dermatosis per contactes amb fibres. 

Altres. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les retallades sobrants, s'aniran retirant conforme es produeixin a un lloc determinat, per 
al seu posterior recollida i abocament per a evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

Durant el tall amb cisalla les xapes romandran recolzades sobre els bancs i subjectes, per 
evitar accidents per moviments indesitjables, especialment de les fulles retallades. 

Els trams de conducte, s'evacuaran del taller de muntatge el més aviat possible per a la 
seva conformació en la seva ubicació definitiva, i evitar accidents al taller, per saturació 
d'objectes. 

Les planxes de fibra de vidre, seran tallades sobre el banc. En tot moment s'assistirà al 
tallador per evitar riscos per desviacions i errors. 

Es prohibeix deixar a terra, fulles, tallants, grapadores i rebladores per evitar els accidents 
per trepitjades sobre objectes. 

Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per eliminar el risc de caiguda. 

Els conductes a ubicar en altures considerables, s'instal·laran des de bastides tubulars 
amb plataformes de treball d'un mínim de 60 cm. d'amplada, envoltades de baranes 
sòlides de 90 cm. d'altura, formades per passamans, llistó entremig i rodapeu. 

Abans de l'inici de la posada en marxa, s'instal·laran les proteccions de les parts mòbils, 
per evitar el risc d'atrapaments. 

No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils d'una màquina, sense 
abans haver apartat d'elles eines que s'estiguin utilitzant, per evitar el risc de projecció de 
objectes o fragments. 
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Es prohibeix expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o 
assimilables sense abans haver procedit a la desconnexió total de la xarxa elèctrica 
d'alimentació, per evitar els accidents per atrapament. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat, (per al trànsit per obra). 

Guants se seguretat. 

Guants de PVC o goma 

Roba de treball. 

Botes de seguretat. 

Arnés de seguretat. 
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3.2. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINARIA 
 
 

3.2.1.  CAMIÓ GRUA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Bolcada del camió. 

Atrapaments. 

Caigudes al pujar o al baixar. 

Atropellament de persones. 

Desplom de la càrrega. 

Cops per la caiguda de paraments. 

Desplom de l'estructura en muntatge. 

Cremades en fer el manteniment. 

Altres. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les maniobres de la grua seran dirigides per un especialista. 

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat. 

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les 
maniobres seran dirigides per un especialista. 

Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 

Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 

Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 

Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 

Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

Es reforçaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals 
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per la seva col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant al lloc, i un petit 
moviment inesperat pot provocar greus accidents. 

No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Roba de treball. 

Casc de seguretat homologat. 

Guants de seguretat. 

Botes de seguretat. 

Sabates adequades per a la conducció. 

 

 

3.2.2.  CAMIÓ DE TRANSPORT 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Atropellament de persones. 

Xocs contra altres vehicles. 

Bolcades per fallada de talussos. 

Bolcades per desplaçament de càrrega. 

Atrapaments, per exemple en baixar la caixa. 

Altres. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no s’ha manejat, sol·licitar les 
instruccions pertinents. 

Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si 
hagués alguna anomalia. 

S'ha de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa. 

Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua. 
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No es podrà circular per la vora d'excavacions en talussos. 

Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el 
maneig de la maquinària. 

No es circularà mai en punt mort. 

No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 

S'haurà de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant 
circula amb l'aixecat. 

Tots els camions que realitzin tasques de transport estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 

Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega estarà el fre de mà posat i les rodes 
estaran immobilitzades amb falques. 

Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat. 

La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments. 

Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran. 

Posar-se els guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran 
lesions molestes a les mans. 

Fer servir sempre botes de seguretat, s'evitaran cops als peus. 

Pujar a la caixa del camió amb una escala. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Equips de protecció individual: 

Botes de seguretat. 

Guants de treball. 

Sabates adequades per a la conducció de camions. 
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3.2.3.  CARRETÓ ELEVADOR 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Atropellament de persones. 

Bolcades, col·lisions i atrapaments 

Despreniment del material. 

Vibracions. 

Caigudes al pujar o baixar del vehicle. 

Contactes amb energia elèctrica. 

Cremades durant el manteniment. 

Sobre esforços. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

El contractista s'assegurarà que és manejat per treballadors amb competència i 
coneixement adquirits per mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica. 

La utilització d'aquest equip s'efectuarà d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. 

En cas de no disposar d'aquest manual, haurà d'atendre a les instruccions elaborades en 
el document d'adequació de l'equip al RD 1215/1997 redactat per personal competent. 

La manipulació de càrregues hauria d'efectuar guardant sempre la relació donada pel 
fabricant entre la càrrega màxima i l'altura a la qual s'ha de transportar i descarregar. 

Normes generals de conducció i circulació: 

a) No conduir per part de persones no autoritzades. 

b) No permetre que pugi cap persona al carretó. 

c) Mirar en la direcció de la trajectòria i mantenir la vista en el camí que recorre. 

d) Disminuir la velocitat en encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 

e) Circular per la banda dels passadissos de circulació previstos a aquest efecte 
mantenint una distància 

f) Prudència amb altres vehicles que el precedeixin i evitant avançaments. 

g) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
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h) Transportar únicament càrregues preparades correctament i assegurar que no 
xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'altura de la càrrega en funció de 
l'alçada de pas lliure. 

i) S'han de respectar les normes del codi de circulació, especialment en àrees en 
què poden trobar-se altres vehicles. 

j) No transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 

k) No circular per sobre dels 20 km / h. en espais exteriors i 10 Km / h. en espais 
interiors. 

l) No guardar carburant ni draps greixats en el carretó elevador, es pot calar foc. 

m) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 

n) Prendre totes les precaucions al maniobrar amb el carretó elevador. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Sabates de seguretat. 

Guants de treball. 

Granota de treball. 

 

3.2.4. DÚMPER 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Bolcada de la màquina durant l'abocament. 

Bolcada de la màquina en trànsit. 

Atropellament de persones. 

Xoc per falta de visibilitat. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Amb el vehicle carregat s’haurà de baixar les rampes d'esquena a la marxa, a poc a poc i 
evitant frenades brusques. 
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Es prohibirà circular per pendents o rampes superiors al 20 per 100 en terrenys humits i al 
30 per 100 en terrenys secs. 

En les rampes per les quals circulin aquests vehicles existirà almenys un espai lliure de 70 
cm. sobre les parts més sortints dels mateixos. 

 Quan es deixi estacionat el vehicle es pararà el motor i s'accionarà el fre de mà. si està 
en pendent, a més es calçaran les rodes. 

En l'abocament de terres, o un altre material, al costat de rases i talussos s'ha de col·locar 
un límit que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vora 
del desnivell.  

Es retiraran del vehicle, quan es deixi estacionat, els elements necessaris que impedeixin 
la seva arrencada, en prevenció que qualsevol altra persona no autoritzada pugui utilitzar-
lo. 

Es revisarà la càrrega abans d'iniciar la marxa observant la seva correcta disposició i que 
no provoqui desequilibri en l'estabilitat del dúmper. 

En previsió d'accidents, es prohibirà el transport de peces (puntals, taulons i similars) que 
sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 

Els conductors de dúmpers d'aquesta obra estaran en possessió del carnet de classe B, 
per poder ser autoritzats a la seva conducció. 

Mai es pararà el motor fent servir la palanca del descompressor. 

La revisió general del vehicle i el seu manteniment han de seguir les instruccions 
marcades 

pel fabricant. És aconsellable l'existència d'un manual de manteniment preventiu en el 
qual s'indiquin les verificacions, lubricació i neteja a realitzar periòdicament en el vehicle. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Roba de treball. 

Cinturó elàstic antivibratori. 

Botes de seguretat. 

Botes de seguretat impermeable. 

Vestits per a temps plujós. 
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3.2.5 GRUPS ELECTRÒGENS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Electrocució. 

Incendi per curtcircuit. 

Excés de soroll 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels 
sistemes de protecció que està dotat per contactes elèctrics indirectes. 

Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar 
d'obra, dotat amb un diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al 
circuit d'enllumenat. 

Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o 
auxiliars, les hauran d’efectuar personal especialitzat. 

El soroll es podrà reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. 

Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments 
tancats o mal ventilats. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Protector acústic o taps. 

Guants aïllants per a baixa tensió. 

Botes protectores de riscos elèctrics. 

Casc de seguretat. 
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3.2.6 SERRA CIRCULAR 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Talls 

Contacte amb el dentat del disc en moviment. 

Cops i / o contusions per la reculada imprevist i violent de la peça que es treballa. 

Atrapaments. 

Projecció de partícules. 

Retrocés i projecció de la fusta 

Projecció de l'eina de tall o dels seus fragments i accessoris en moviment 

Emissió de pols. 

Contacte amb l'energia elèctrica. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les màquines de serra circular a utilitzar, estaran dotades dels següents elements de 
protecció: 

Carcassa de cobriment del disc. 

Ganivet divisor del tall. 

Empenyedor de la peça a tallar i guia. 

Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 

Interruptor d'estanc. 

Presa de terra. 

L'alimentació elèctrica de les serres de disc, es realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per 
evitar els riscos elèctrics. 

 Es faran servir eines de tall correctament esmolades i s'elegiran útils adequats a les 
característiques de la fusta i de l'operació. 

Evitar en el possible passades de gran profunditat. Són recomanables les passades 
successives i progressives de tall. 



PLA DE SEGURETAT I SALUT       CONVI.SA 

 

  48 

S'evitarà la utilització d'eines de tall i accessoris a velocitats superiors a les recomanades 
pel fabricant. 

No retiri la protecció del disc de tall. Estudiï la forma de tallar sense necessitat d'observar 
la trisca.  

L’empenyedor portarà la peça on es vulgui  i la velocitat que es necessita. 

Comprovar l'estat del disc, substituint els quals estiguin fissurats o no tinguin alguna dent. 

Per evitar danys en els ulls, utilitzar unes ulleres de seguretat antiprojecció de 

partícules i fer-les servir quan hagi de tallar. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

Mascareta antipols amb filtre mecànic  

Roba de treball. 

Botes de seguretat. 

Guants. 
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3.2.7  PISTOLA CLAVADORA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Projecció d'objectes. 

Talls. 

Trepitjades sobre objectes. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

El personal encarregat del maneig de la pistola automàtica clavaclaus ha de ser expert en 
el seu ús. 

La pistola haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 

Un cop l'any es revisarà. 

Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants de treball. 

Ulleres de seguretat. 

Protectors auditius. 
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3.2.8  AMOLADORA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Projecció d'objectes. 

Trepitjades sobre objectes. 

Contactes elèctrics. 

Cops al treballar peces inestables. 

Talls per contacte directe amb el disc o per trencament i projecció de fragments del 
mateix, que poden afectar qualsevol part del cos. 

Ferides als ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la pròpia 
eina d'inserció. 

Inhalació de pols procedent del material treballat.. 

Exposició a soroll, ja que, al propi soroll de la màquina, cal sumar l'increment que es 
produeix depenent del material treballat 

Exposició a vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

El personal encarregat del maneig haurà de ser expert en el seu ús i haurà d'estar en bon 
estat per al seu funcionament. 

La primera mesura és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc 
adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que puguin ser 
necessaris. 

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent emmagatzemar 
els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant. 

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada. 

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina. 

No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió 
excessiva. 

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 
extremitats superiors. 
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Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura 
de pont.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Guants de treball. 

Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes. 

Protectors auditius. 

Mascareta per a treballs amb pols. 
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3.3. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE MITJANS AUXILI ARS 

 

3.3.1  BASTIDA SOBRE CAVALLETS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caigudes a diferent nivell. 

Caigudes al mateix nivell. 

Desplom de la bastida. 

Desplom o caiguda de taulons, eines, material... 

Cops per objectes o eines. 

Atrapaments. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les bastides sempre s’arriostraran per evitar els moviments indesitjables que poden fer 
perdre l'equilibri als treballadors. 

Abans de pujar a una plataforma bastida haurà de revisar tota la seva estructura per evitar 
les situacions inestables. 

Els trams verticals de les bastides, es donaran suport sobre taulons de repartiment de 
càrregues. 

Els peus de les bastides en les zones de terreny inclinat, es suplementaran mitjançant 
tacs o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment. 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament 
ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.  

Les plataformes de treball, independentment de l'altura, posseiran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermig i sòcols. 

Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la 
realització dels treballs. 

Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 
aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que 
puguin apreciar-se els defectes per ús i el seu cantell serà de 7 cm. com a mínim.  

Es prohibirà abandonar en les plataformes de les bastides, materials o eines. Poden caure 
sobre les persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles. 
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Es prohibirà llançar enderrocs directament des de les bastides. L'enderroc es recollirà i es 
descarregarà de planta en planta, o bé s'abocarà a través de trompes. 

Es prohibirà fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les 
bastides. 

La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 
30 cm. en prevenció de caigudes. 

Es prohibirà expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els 
accidentes per caiguda. 

Es prohibirà -saltar de la plataforma bastida a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà 
mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 

Les bastides s'inspeccionaran diàriament, Encarregat o Servei de Prevenció, abans de 
l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Botes de seguretat.  

Calçat antilliscant. 

Arnés de seguretat. 

Roba de treball. 

Roba per a ambients plujosos. 

 

 

 

3.3.2  BASTIDA TUBULAR MÒBIL 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caigudes a diferent nivell. 

Els derivats desplaçaments incontrolats de la bastida. 

Aixafaments i atrapaments durant el muntatge. 

Sobre esforços. 



PLA DE SEGURETAT I SALUT       CONVI.SA 

 

  54 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Els dispositius i les instruccions per evitar desplaçaments involuntaris són les reflectides 
en les especificacions del fabricant o en la documentació elaborada per la persona 
competent que hagi realitzat el disseny de la bastida. 

Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació 
mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments. 

Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes, tindran l'amplada màxima (no 
inferior a 60 cm, que permeti l'estructura de la bastida, per tal de fer-les més segures i 
operatives. 

Les torretes (o bastides), sobre rodes, compliran sempre amb la següent expressió amb la 
finalitat de complir un coeficient d'estabilitat i per tant, de seguretat. h / l major o igual a 3, 
on: 

h = a l'altura de la plataforma de la torreta. 

l = a l'amplada menor de la plataforma en planta. 

A la base, a nivell de les rodes, es munten dues barres en diagonal de seguretat per fer el 
conjunt indeformable i més estable. 

Cada dues bases muntades en altura, s'instal·laran de forma alternativa - vistes en 
plantes-, un barra diagonal d'estabilitat. 

Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes, es limitaran en tot el seu 
contorn amb una barana sòlida de 90 cm. d'alçada, formada per passamans, barra 
intermèdia i rodapeu. 

La torreta sobre rodes serà travada mitjançant barres a punts forts de seguretat 

Es prohibirà fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de 
superfícies relliscoses que puguin originar caigudes dels treballadors. 

Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció de 
sobrecàrregues que poguessin originar desequilibris o balanceigs. 

- Es prohibirà en treballar a menys de quatre metres de les plataformes de les bastides 
sobre rodes, en prevenció d'accidents. 

Es prohibirà llançar directament runes des de les plataformes de les bastides sobre rodes. 

La runa (i similars) es baixaran a l'interior de cubs mitjançant la politja habilitada per a 
ascens de material i descens de càrregues. 

Es prohibirà transportar persones o materials sobre les torretes, (o bastides), sobre rodes 
durant les maniobres de canvi de posició en prevenció de caigudes dels operaris. 
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Es prohibirà pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o torretes metàl·liques) 
recolzats sobre rodes, sense haver instal·lat prèviament els frens de les rodes.  

Es prohibirà utilitzar bastides o torretes sobre rodes, recolzant directament sobre soleres 
no fermes com terres, paviments frescos, jardins i similars, en prevenció de bolcades. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Roba de treball. 

Calçat antilliscant. 

Arnés de seguretat.  

 

 

 

 

3.3.3 PUNTALS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda des d'altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

Caiguda des d'altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

Atrapament de dits. 

Caiguda d'elements conformadors del puntal sobre els peus. 

Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

Trencament del puntal per fatiga del material. 

Trencament del puntal per mal estat (corrosió interna o externa). 

Lliscament del puntal per falta de falcament. 

Altres. 
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MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Es prohibirà expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol home 
en prevenció de sobreesforços. 

Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i 
mordasses instal·lades en posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció dels 
puntals. 

Els taulons dorments de suport dels puntals que han de treballar inclinats respecte a la 
vertical seran els que s'encunyessin. Els puntals, sempre donaran suport de forma 
perpendicular a la cara del tauler. 

Els puntals es clavaran al dorment i a la sopanda, per aconseguir una major estabilitat. 

El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement 
repartit. Es prohibeix expressament les sobrecàrregues puntuals. 

Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els 
seus components, etc.). 

Els cargols sense estaran engreixats en prevenció d'esforços innecessaris. 

No tindran deformacions en el fust (bonys o torçades). 

Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per a suport i clavat. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Roba de treball. 

Guants de treball. 

Arnés de seguretat. 

Botes de seguretat. 
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3.4.4 ESCALES DE MA 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caigudes al mateix nivell. 

Caigudes a diferent nivell. 

Caiguda d'objectes sobre altres persones. 

Contactes elèctrics. 

Atrapaments per les ferramentes o extensors. 

Lliscament per incorrecte suport. 

Bolcada lateral per suport irregular. 

Trencament per defectes ocults. 

Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos. 

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les escales de fusta a utilitzar tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni 
nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 

Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Es prohibeix la utilització d'escales 
de fusta que estiguin pintades. 

A les escales metàl·liques, els travessers seran d'una sola peça i estaran sense 
deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat. 

Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidant que les preservin de les 
agressions de la intempèrie. 

Les escales metàl·liques no estaran suplementades amb unions soldades. 

Les escales de tisora estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de 
seguretat d'obertura. 

Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva altura, de cadeneta de 
limitació d'obertura màxima que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades. 

Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de 
màxima obertura 
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Mai s'utilitzaran a manera de cavallets per sustentar les plataformes de treball. 

Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per realitzar un 
determinat treball, obliga a situar els peus en els 3 últims esglaons. 

Es prohibirà la utilització d'escales de mà per salvar altures superiors a 5 m. 

Els treballs a més de 3,5 metres d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin 
moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si 
s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de 
protecció alternatives. 

Les escales de mà estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de 
seguretat. 

Les escales de mà fins d'accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir almenys 
un metre del pla de treball al qual s'accedeix. 

Les escales de mà s'instal·laran de tal forma, que el seu suport inferior no superi 1/4 de la 
longitud de la projecció vertical. 

Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura del possible, formant un angle 
aproximat de 75 graus amb l'horitzontal. 

Es prohibeix la utilització alhora de l'escala a dos o més operaris. 

L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà 
frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 

El transport d'escales per l'obra a braç es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, 

deixant-les en llocs apropiats i no utilitzant-les alhora com safata o llitera per transportar 
materials. 

L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30º com a màxim, amb la corda que 
uneix els dos plans estesa o el limitador d'obertura bloquejat. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat homologat. 

Botes de seguretat. 

Calçat antilliscant. 

Arnès de seguretat amb dispositiu anticaigudes. 
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3.4. DANYS A TERCERS 

RISCOS EVITABLES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Caiguda de persones al mateix nivell. 

Caiguda d'objectes. 

Atropellaments. 

Col·lisions amb obstacles  

 

MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les 
persones que transiten els voltants de l'obra: 

Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, o d’obra de 2m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 

En els treballs en alçada es delimitaran les zones on hagi risc de caiguda d’objectes  

Col·locació de senyalització de seguretat i panells informatius per vianants 

En tot moment les zones de vorera per pas de vianants, estaran netes. 

En cas d’ocupació de la vorera per la implantació a l'obra, es desviarà el trànsit de 
vianants per un recorregut alternatiu col·locant senyalitzacions. Durant els treballs de 
càrrega i descàrrega de material, es col·locaran tanques i senyals de trànsit que avisin els 
vehicles de la situació de perill. 

En cas d’apilament puntual fóra de la zona d’obra es procedirà a la delimitació i 
senyalització. 
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4. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Es col·locaran extintors contra incendis en funció de matèries o materials que puguin ser 

emmagatzemats. Els extintors seran amb els codis "A", "B", "C" i els de CO2 especials per 

a focs elèctrics d'acord amb la norma UNE – 23010. 

En les zones que comporten flama o producció d’espurnes, caldrà donar avís previ d’inici i 

finalització i autorització a l’operari. 

Es limitarà la presència de productes inflamables a l’obra, quan hi hagin productes 

inflamables per necessitat d’execució aquests estaran aïllats i degudament senyalitzats. 

Existirà igualment senyalització de: 

- Llocs on està prohibit fumar 

- Situació d’extintors 

- Camins d’evacuació 

Llocs d'aquesta obra en els quals s'instal·laran els extintors d'incendis: 

- Vestuari i lavabo del personal de l'obra. 

- Menjador del personal de l'obra. 

- Oficines de l'obra. 

- Magatzems amb productes o materials inflamables . 

- Quadre general elèctric . 

- Apilaments especials amb risc d'incendi 

Està prevista a més, l'existència i utilització, d'extintors mòbils per treballs que puguin 

originar incendis. 
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5. HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL 

 

Tot el personal de nova incorporació a l’empresa rebrà, abans del seu ingrés a l’obra, 

rebrà una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poden estar exposats, 

juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’utilitzar, tant personals com 

col·lectives. 

Les empreses subcontractades i el personal autònom, hauran de tenir i acreditar per escrit 

una formació del seu ofici i dels seus propis riscos (Avaluació de riscos i les mesures de 

prevenció o el seu propi pla de seguretat), abans de l’ingrés a l’obra. 

Tot el personal, al inici de l’obra o quan s’incorpori, haurà de rebre de la seva empresa, la 

informació dels riscos i de les mesures correctores que s’utilitzaran en la realització de les 

tasques. 

Tot el personal de nova contractació passarà per un reconeixement mèdic previ al treball, 

o periòdic per el més antic. 

El subcontratista i/o personal autònom igualment donarà al ingrés a l’obra la informació 

per escrit de les dades de reconeixement mèdic del seu personal. 

El representant de seguretat és obligatori. 

A l’obra s’informarà a tothom de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues Laborals, Ambulatoris, etc...) on s’haurà de traslladar als accidentats per 

obtenir un millor i més ràpid tractament. 

El personal de subcontracta i autònom informarà per escrit l’ingrés a l’obra del seu Servei 

de Prevenció i de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics més propers on s’haurà de 

traslladar al seu personal accidentat. 

A més, s’exposarà en llocs ben visibles de l’obra, un llistat dels telèfons i direccions dels 

Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per garantir un ràpid transport 

dels possibles accidentats als centres d’assistència. 
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La farmaciola serà obligatòria i constarà com a mínim el següent 

- Aigua oxigenada 

- Alcohol de 96 

- Tintura de iode 

- Mercurocrom 

- Amoníac 

- Gassa estèril 

- Cotó hidròfil 

- Venes, esparadrap 

- Antiespasmòdics 

- Analgèsic 

- Tònics cardíacs d’urgència 

- Torniquet 

- Bosses d’aigua 

- Guants esterilitzats 

- Xeringa d’un sol ús 

- Termòmetre clínic 

 

Entendrem per instal·lació provisional per als treballadors el conjunt modular de casetes 

prefabricades de lloguer per a vestuaris, lavabos i menjador amb capacitat per al conjunt 

de treballadors, formada per mòduls 

 
Vestuari  

Nº inodor  1 inodor per cada 25 treballadors 

Nº de dutxes 1 dutxa per cada 10 treballadors 

Nº de lavabos 1 lavabo per a cada 10 treballadors 

Nº d’armaris taquilla 1 taquilla per treballador 

Nº de bancs per a 5 persones 1 banc per a cada 5 persones 

Nª escalfadors elèctrics 1 escalfador per cada 10 treballadors 

Superfície de menjador  

Nº de mòduls 20/ superfície de mòdul 

 
Taula 1: Quadre informatiu per al càlcul de les instal·lacions provisionals 

 



PLA DE SEGURETAT I SALUT       CONVI.SA 

 

  63 
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6. PLEC DE CONDICIONS 

 

Aquest Pla de Seguretat inclou les propostes de mitjans alternatius de prevenció que el 

contractista proposa, i que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 

previstos en l’estudi, així mateix inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que la 

qual no podrà implicar, igualment, disminució del import. 

En cas de discrepància entre dues normes de seguretat s’aplicarà aquella que representi 

pel treballador la major seguretat. 

En els casos o supòsits en que el propietari de l’obra la realitzés sense interposició del 

contractista, o contractés l’execució de l’obra convenint en que l’executant només realitza 

el seu treball (art. 1588 del Codi Civil) li correspondrà al propietari la responsabilitat 

d’elaboració del Pla de Seguretat, de forma directe mitjançant tècnic amb titulació de grau 

superior o mig contractat a l’efecte. 

En les partides de proteccions col·lectives només podran certificar-se en l’estudi de 

seguretat, si no s’ha inclòs en el pressupost d’execució material de l’obra, entenent-se 

aquesta regla general d’incompatibilitat de doble certificació entre el pressupost de l’obra i 

de l’estudi de seguretat, a totes les partides. 
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6.1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

6.1.1.  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXEC UCIÓ DE 

L’OBRA  

 

De conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals, els principis de l’acció 

preventiva que es recullen en l’article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, 

particularment, en les tasques o activitats següents:  

a) El manteniment de l’obra en correcte estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi de corregir els 

defectes que poguessin afectar  la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels material perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts en el Art. 15 de la llei 31/95 són els següents: 

1.- El empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst 

en el article anterior, respecte als següents principis generals: 

a) Evitar els riscos. 

b) Combatre els riscos en el seu origen. 

c) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecte a la concepció de 

llocs de treball, així com l’elecció dels equips i dels mètodes de treball i de 

producció, a fi de disminuir el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del 

mateix en la salut. 

d) Tenir en compte l’evolució tècnica. 

e) Substituir el que resulti perillós per el que comporti poc o cap perill. 

f) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ell la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball. les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

g) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

h) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.-  L’empresari considerarà les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’atorgar els diferent treballs. 

3.- El empresari adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que només els 

treballadors que hagin rebut la informació  suficient i adequada puguin accedir a les zones 

de risc greu i específic. 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives deurà preveure les distraccions o imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva adopció es tindran en 

compte els riscos addicionals que impliquessin determinades mesures preventives, les 

quals només podran adoptar-se quan la magnitud d’aquest risc sigui substancialment 

inferior al risc que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
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6.1.2. NORMES LEGALS I REGLAMENTARIES APLICABLES 

 
LA LEGISLACIÓ VIGENT ÉS LA SEGÜENT: 
 
Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
Convenis Col·lectius 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. 
 
R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig 
de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 
de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 
de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març 
de 1971, en vigor parts del títol II. 
 
Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. 
 
BOE 7 de desembre de 1961. 
 
Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener 
de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. 
BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 
de setembre de 1995. 
 
Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 
29 de desembre de 1987. 
 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
 
Llei 50 del 30 de desembre de 1998; Jefatura del Estat BOE 313, 31/12/1998, Mesures fiscals, 
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Administratives i de l’Ordre Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
 
BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
 
Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. 
 
BOE 23 d’abril de 1997. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social 
i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 
24 d’abril de 1997. 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D.39/97, de 17 de gener de 1997. BOE Num. 27 del 31 de 
gener de 1997. 
 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant 
el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de 
març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
 
Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents 
Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
 
Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. Modificació RD 2177, de 12 de 
Novembre del 2004, BOE 274 del 13 de Novembre de 2004. 
 
Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
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d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 
de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 
 
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 
de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
 
Reial Decret 1109/2007, del 26 d’Agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i també modifica en la seva Disposició Final Tercera 
de dit Reial Decret, l’apartat 4 de l’article 13 del R.D. 1627/97 respecte l’ús del Llibre d’Incidències. 
 
 
CONDICIONS AMBIENTALS  
 
Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
 
Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
 
INCENDIS: 
 
Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
Ordenances Municipals 
 
Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. 
(Generalitat de Catalunya). 
 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES: 
 
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre 
de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
 
Resolució, de 04/11/1988; Departament d’Industria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988). 
S’estableix un certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. 
 
Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 
2002. 
 
R.D. 614 de 21 de Juny de 2001; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
EQUIPS I MAQUINÀRIA: 
 
Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
 
Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 
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de desembre de 1985. 
 
Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. 
 
Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
 
Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 
 
Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
 
Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 
ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 
1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la 
instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de 
setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 
 
ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. 
BOE 17 de juliol de 2003. 
 
ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny 
de 1989. 
 
ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 
ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril 
de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
 
Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig 
de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
 
SENYALITZACIÓ:  
 
Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. 
BOE 14 d’abril de 1997. 
 
Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
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RELACIÓ DE LA NORMA ESPANYOLA (UNE-EN) RESPECTE LES  E.P.I.S. 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 

 

PROTECCIÓ DEL CAP 

Casc de seguretat.        U.N.E.-E.N. 397: 1995 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 

Protecció individual dels ulls: Requisits.      U.N.E.-E.N. 166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades. U.N.E.-E.N. 169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.    U.N.E.-E.N. 170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.     U.N.E.-E.N. 170: 1993 

 

PROTECCIÓ DE LES OÏDES 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

Part 1: Orelleres.        U.N.E.-E.N. 352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

Part 1: Taps.        U.N.E.-E.N. 352-2: 1994 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us, precaucions 

de treball i manteniment.       U.N.E.-E.N. 458: 1994 

 

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i 

calçat de treball d'ús professional      U.N.E.-E.N. 344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.    U.N.E.-E.N. 345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.    U.N.E.-E.N. 346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.    U.N.E.-E.N. 347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOEN T ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. 

Dispositiu de descens.       U.N.E.-E.N. 341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.  

Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.  U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.  

Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.  U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 

Elements de subjecció       U.N.E.-E.N. 354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de 

energia.         U.N.E.-E.N. 355: 1993 
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Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció 

de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.    U.N.E.-E.N. 358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu 

anticaigudes retràctils.       U.N.E.-E.N. 360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos 

anticaigudes.        U.N.E.-E.N. 361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors.   U.N.E.-E.N. 362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes 

anticaigudes.        U.N.E.-E.N. 363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. Requisits generals 

per instruccions d'us i marcat.      U.N.E.-E.N. 365: 1993 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat.   U.N.E. 81 233: 1991 

E.N. 136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per 

rosca estàndard.        U.N.E. 81281-1: 1989 

E.N. 148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per 

rosca central.        U.N.E. 81281-2: 1989 

E.N. 148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions 

roscades de M45 x 3.       U.N.E. 81281-3: 1992 

E.N. 148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, assaigs, marcat.  U.N.E. 81282 : 1991 

E.N. 140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, 

marcat.         U.N.E. 81284 : 1992 

E.N. 143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. 

Requisits, assaigs, marcat.       U.N.E. 81285 : 1992 

E.N. 141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de 

màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N. 138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se 

amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus broquet. Requisits, 

assaigs, marcat.        U.N.E.-E.N. 139:1995 
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Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra 

partícules. Requisits, assaigs, marcat.     U.N.E.-E.N. 149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb vàlvules per 

protegir dels gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

 

PROTECCIÓ DE LES MANS 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 

Part1: Terminologia i requisits de prestacions.    U.N.E.-E.N. 374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 

Part2: Determinació de la resistència a la penetració.    U.N.E.-E.N. 374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 

Part3: Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes 

químics.         U.N.E.-E.N. 374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics.      U.N.E.-E.N. 388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).    U.N.E.-E.N. 407:1995 

Requisits generals pels guants.       U.N.E.-E.N. 420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació 

radioactiva.        U.N.E.-E.N. 421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.    U.N.E.-E.N. 60903:1995 

 

VESTUARI DE PROTECCIÓ 

Robes de protecció. Requisits generals.     U.N.E.-E.N. 340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels 

materials a l'impacte de petites partícules de metall fos.   U.N.E.-E.N. 348:1994 

E.N. 348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits 

de prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes 

parts del cos.        U.N.E.-E.N. 467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. 

Part1: requisits generals.       U.N.E.-E.N. 470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per 

peces de màquines en moviment.      U.N.E.-E.N. 510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig 

per a la propagació limitada de la flama.     U.N.E.-E.N. 532:1996 
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6.1.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Segons el Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, s’aprova el Reglament dels Serveis de 

prevenció, els quals en el sector de la construcció són obligatoris. 

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Les possibilitats de l’estructura per part del contractista dels serveis de prevenció depenen 

del tipus d’empresa (Reial Decret). Les possibilitats de l’estructura preventiva són les 

següents: 

- L’empresari assumeix tota la prevenció 

- Designació dels treballadors encarregats de la prevenció 

- Servei de prevenció propi 

- Servei de prevenció aliè 

- Servei de prevenció mancomunat. 

Les àrees de prevenció que s’han de cobrir obligatòriament són les següents: 

- Seguretat 

- Higiene industrial 

- Ergonomia i psicosociologia 

- Medicina d’empresa 

 

RECURS PREVENTIU 

Es obligatori el nomenament del recurs preventiu, com regula la llei 54/2003 com 

responsable de seguretat i salut per dels contractistes amb activitats de risc, i tal efecte 

requerirà la formalització dels següents punts: 

- L’estricta observança de les disposicions legals sobre mesures de seguretat en les 

activitats de risc. 

- El compliment del Pla de Seguretat i Salut, anotant les faltes de seguretat 

observades. 
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6.1.4. PLA DE SEGURETAT EMPRESES CONTRACTISTES 

 

El present Pla de Seguretat i Salut, és l’elaborat pel promotor-constructor, o constructor 

principal , però les empreses constructores de les diverses unitats constructives en funció 

de la durada i perillositat de les seves feines, han de realitzar el Pla de seguretat específic 

pels treballs contractats, com marca la reforma de la llei 54/2004. 

Aquest Pla de seguretat s’annexarà al present i haurà de complir amb el que es marca 

amb l’estudi de Seguretat i Salut.  

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut en el treball, el contractista que redacti el Pla 

de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran estudiaran, desenvoluparan i es consideraran 

les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat en funció del propi sistema d’execució 

de l’obra. 

Aquest Pla de Seguretat inclourà les propostes de mitjans alternatius de prevenció que el 

contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 

disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o del present Pla de seguretat i 

salut general, així mateix inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que la qual no 

podrà implicar, igualment, disminució de l’import. 

 

DADES A INCLOURE EN EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DELS 

CONTRACTISTES 

El Pla de Seguretat a presentar pel contractista general haurà d’incloure com a mínim: 

Dades de l’empresa 

Nom de l’empresa 

Domicili fiscal 

Organigrama (circuit intern de l’empresa) 

Telèfons i fax de contacte 
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Pla de prevenció en l’execució d’obra dins del centre de treball 

Tota empresa ha disposar de Pla de Prevenció, en el que consti el desenvolupament i 

posta en pràctica de la Política de Direcció per la Gestió de Prevenció dins de l’empresa, 

senyala per cada objectiu les polítiques estratègiques i tàctiques, els suports logístics i el 

responsables de la seva execució, o el que és el mateix l’estructura preventiva del 

contractista, inclòs l’organigrama d’empresa en prevenció. 

Informació del centre de treball 

Implantació i organització d’obra 

Servei de Prevenció de l’empresa 

Memòria 

Part central del Pla on es detallarà els sistemes de protecció dels processos de treball del 

contractista.  

Identificació dels riscos i mesures preventives de les unitats constructives contractades  

Riscos i mesures preventives dels mitjans auxiliars i maquinària. 

Rics i proteccions a tercers 

Pressupost 

Es procedirà a l’amidament detallat de totes les unitats o mesures de les diferents partides 

pressupostàries quedant quantificat el conjunt de despeses previstes per l’aplicació i 

l’execució del propi Pla de Seguretat i Salut. 

Quedarà fixat en el Pla de Seguretat qui assumeix el cost i col·locació de les mesures de 

protecció. 

El pressupost general del contractista principal, incrementat, si és el cas per els 

pressupostos assumits per les subcontractes, en cap cas tindrà un import inferior al 

previst en l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Documentació gràfica 

La documentació gràfica a presentar per part dels contractista general, ha de ser una 

documentació reduïda i entenedora, en la qual figuri l’esquema bàsic de la instal·lació 

elèctrica i els detalls explicatius necessaris. 

Haurà de constar clarament el plànol d’implantació d’obra. 

Protocols d’obra 

Protocol d’accident personal (telèfons i adreces d’emergència). 

Pla d’emergència i evacuació. 

 

DOCUMENTS A APORTAR A L’INICI D’OBRA. 

El Pla de Seguretat haurà d’incloure un llistat de tots els documents a presentar amb 

obligatorietat abans de l’inici de l’obra o durant la mateixa, per part del contractista 

general. 

Documentació a presentar respecte personal de l’empresa 

Organigrama d’obra en matèria de Seguretat. 

CAP d’obra. 

Encarregat d’obra. 

Dades de les empreses contractades. 

Representant de Seguretat en obra o Recurs preventiu. 

Llistat de treballadors a obra (TC1, TC2). 

Es fixarà l’obligació del Contractista general d’aportar els TC1 i TC2 dels treballadors que 

participaran en l’execució de l’obra. 

Certificat conforme tots els treballadors han rebut la formació i informació necessària. 
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Es fixarà l’obligació del Contractista general d’aportar els certificats que acreditin que els 

treballadors han rebut la formació i informació necessària, tant a nivell general de 

prevenció de riscos. 

Certificats de reconeixement mèdic. 

Es fixarà l’obligació del Contractista general d’aportar els certificats que acreditin que els 

treballadors han passat el reconeixement mèdic obligatori, i en cas de llarga duració de 

l’obra estipularà la periodicitat en que s’efectuarà aquest reconeixement, reconeixement 

aquest últim tant a aplicar al contractista general com a les subcontractes. 

Documentació a presentar respecte les diferents empreses subcontractades 

Llistat de treballadors a obra (TC1, TC2). 

Es fixarà l’obligació de les empreses subcontractades d’aportar els TC1 i TC2 dels 

treballadors que participaran en l’execució de l’obra. 

En cas de treballadors autònoms la documentació que acrediti que estigui donat d’alta. 

Certificat conforme tots els treballadors han rebut la formació i informació necessària. 

Es fixarà l’obligació de les empreses subcontractades d’aportar els certificats que acreditin 

que els treballadors han rebut la formació i informació necessària, tant a nivell general de 

prevenció de riscos, com la formació i informació respecte al centre de treball. 

Certificats de reconeixement mèdic. 

Es fixarà l’obligació de les empreses subcontractades d’aportar els certificats que acreditin 

que els treballadors han passat el reconeixement mèdic obligatori. 

Dades generals de les empreses subcontractades.  

Acceptació per part de les subcontractes del Pla de Seguretat i Salut 

En el Pla de Seguretat hauran de constar unes actes d’acceptació de la totalitat del Pla de 

seguretat per part de les subcontractes, aquestes actes aniran firmades per el 

responsable de l’empresa. 
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6.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En tot el que es refereix a l’adquisició, recepció i ús de materials o maquinària que s’utilitzi 

per l’obra, el constructor s’atendrà a les pràctiques de la bona construcció, utilitzant el 

personal especialitzat i qualificat a cada part de l’obra que així ho necessiti. La Direcció 

Tècnica i Facultativa podrà requerir-lo i sol·licitar documents acreditatius de l’adequada 

titulació. 

L’Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades pel Pla de Seguretat. No obstant, 

l’evolució o la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, a les característiques de les 

subcontractes, puguin obligar a que el Pla de Seguretat s’allunyi de les previsions de 

l’estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l’Estudi de 

Seguretat  estarà obert a tot el que suposi la millora de seguretat i prevenció d’accidents, 

d’acord sempre amb la legislació vigent. 

Els mitjans auxiliars pertanyen a l’obra bàsica i no a l’Estudi de Seguretat, permetran la 

correcta execució de l’obra d’edificació, així com l’acoblament de la seguretat del projecte 

de l’estudi i el pla, complint amb la seguretat que requereix cada cas,  

Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció, des del seu inici fins la 

seva finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat, que el conjunt acabat. 

La col·locació dels mitjans de protecció col·lectius, requerirà la utilització, en el seu cas, 

de sistemes de protecció individuals. Es l’anomenada “la seguretat dins de la seguretat”. 
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6.3. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 

No podran certificar-se dues partides del mateix concepte, així el sistema o medi auxiliar 

que s’hagi inclòs en el projecte bàsic o d’execució, no podrà incloure’s en el cost del Pla 

de Seguretat i Salut. 

Es justificarà expressament quines són les despeses generals de l’obra i despeses 

generals d’empresa, a fi d’evitar duplicats de doble certificació, entre el projecte 

d’execució i el projecte de seguretat. 

Les certificacions seran aprovades per la Direcció Tècnica i Facultativa de l’obra, i 

representants  de la propietat, segons els casos, expedint-se les certificacions 

conjuntament amb les del projecte. 

Les multes per infraccions de seguretat i salut que puguin imposar-se per l’autoritat laboral 

competent o multes d’altre naturalesa no són abonables i són a càrrec exclusiu del 

infractor. 

L’amidament de les obres es realitzarà amb la designació d’unitats que es consignin a 

cada partida del pressupost i per l’obra realment executada, certificant-se a l’origen. 

No podrà certificar-se noves col·locacions , per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu 

lloc. 

Per obra realment executada, s’entén, la part de seguretat que s’hagi col·locat en aquesta 

certificació 
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6.4. PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 

Es competència exclusiva del Coordinador de seguretat l’aprovació del Pla de Seguretat, 

així com les modificacions en funció del procés d’execució de l’obra, de les omissions o 

contradiccions aparents i de l’expedició d’ordres complementàries per el desenvolupament 

del mateix 

Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del projecte de seguretat, a les 

modificacions aprovades expressament i a les ordres o instruccions complementàries 

emeses pel Coordinador de seguretat o per la Direcció tècnica executiva. 

Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació de l’Estudi i el 

Pla de Seguretat. Es rebutjaran aquelles que no s’ajustin a les prescripcions o siguin 

deficients o no reuneixin les condicions de solidesa 

Quan la Direcció tècnica executiva tingui fundades raons per creure en l’existència del no 

compliment de les determinacions del Pla de Seguretat, podran ordenar en qualsevol 

moment i sense càrrec els treballs necessaris pel seu arranjament. 

El Promotor-constructor i les diferents empreses contractades estaran obligats a complir 

les condicions del Plec de condicions, memòria, plànols i pressupost, les especificacions 

del contracte i les ordres complementàries de la Direcció tècnica executiva tingui que 

donar durant el transcurs de l’obra. 

El Promotor-constructor i les diferents empreses contractades  estaran obligats a 

reconstruir en càrrec seu quantes vegades sigui necessari el treball mal realitzat, a judici 

de la Direcció Tècnica executiva de l’obra 

S’anotarà en el llibre d’incidències la inobservança de les instruccions  i recomanacions 

preventives recollides en el Pla de Seguretat. Efectuada una anotació en el llibre 

d’incidències, el Coordinador de Seguretat  remetrà el comunicat obligatòriament i durant 

el transcurs de 24 hores a la Inspecció de Treball, informant a la Direcció Facultativa, 

Comitè de Seguretat i Salut, constructor i propietari, segons el cas. Es conservarà 

adequadament en la pròpia obra la còpia de les esmentades anotacions. 

No dona lloc a certificació de partides el retards a l’obra injustificats ni les paralitzacions. 
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PRESSUPOST  
 



PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO H SEGURIDAD                                                       

SUBCAPÍTULO H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO H141 Protecciones para cabeza                                        

H1411111     u   Casco de seguridad para uso normal                              

Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,

homologado según UNE-EN 81

1,00 7,03 7,03

H1411112     u   Casco de seguridad normal con ilum inación                       

Casco de seguridad para uso normal, contra golpes , de polietileno con un peso máximo de 400 g,

dotado de iluminación autónoma , homologado según UNE-EN 812

1,00 30,46 30,46

H141511E     u   Casco de seguridad dielectrico                                  

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno , homologado según UNE-EN 50365

1,00 16,93 16,93

TOTAL APARTADO H141 Protecciones para cabeza..................... 54,42

APARTADO H142 Protecciones oculares                                           

H1421110     u   Gafas de seguridad antiimpactos estandar                        

Gafas de seguridad antimpacto estándar, con montura universal, con v isor transparente y  tramamien-

to antiempañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y  UNE-EN 168

1,00 7,10 7,10

H1423230     u   Gafas de seguridad para corte oxiacetilenico                    

Gafas de seguridad para corte ox iacetilénico , con montura universal de varilla de acero recubierta

de PVC, con v isores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según

UNE-EN 175 y  UNE-EN 169

1,00 5,94 5,94

H142BB00     u   Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas, de policarbonato transparente, abatible

y para acoplar al casco con arnés dieléctrico

1,00 12,34 12,34

TOTAL APARTADO H142 Protecciones oculares........................... 25,38

APARTADO H143H Protecciones auditivas                                          

H1431101F    u   Protector auditivo de tapón d'e espuma                          

Protector auditivo de tapón d'e espuma, homologado según UNE-EN352-2 y UNE-EN 458

1,00 0,26 0,26

H1432012     u   Protector auditivo auricular                                    

Protector auditivo auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras anti ruido, homologado según

UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

1,00 23,01 23,01

TOTAL APARTADO H143H Protecciones auditivas....................... 23,27
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PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO H144 Protecciones respiratorias                                      

H1441201     u   Mascarilla autofiltrante contra polvo y vapores toxicos         

Mascarilla autofiltrante contra polvo y vapores tox icos, homologada según  UNE-EN 405

1,00 0,82 0,82

H1443012     u   Respirador un alojamiento central                               

Respirador con un alojamiento central para filtro , de caucho natural, con cuatro puntos de fijación de

la cinta elástica y válvula de exhalación , homologado según CE

1,00 23,14 23,14

H1445003     u   Mascarilla de protección respiratoria                           

Mascarilla de protección respiratoria , homologada según UNE-EN 140

1,00 1,87 1,87

H144D205     u   Filtro contra partículas                                        

Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco , homologado según UNE-EN 143 y

UNE-EN 12083

1,00 1,25 1,25

TOTAL APARTADO H144 Protecciones respiratorias.................... 27,08

APARTADO H145 Protecciones extremidades superiores                            

H1451110     u   Pareja de guantes para uso general                              

Pareja de guantes para uso general, con palma, nudillos , uñas y dedos índice y pulgar de piel, dor-

so de la mano y  manguito de algodón, forro interior, y  sujeción elástica en la muñeca

1,00 1,76 1,76

H1455710     u   Pareja de guantes de alta resistencia al corte y la abrasión    

Pareja de guantes de alta resistencia al corte y la abrasión para ferrallista , con dedos y  la palma de

caucho rugoso sobre soporte de algodón, y  sujeción elástica en la muñeca , homologados según

UNE-EN 388 y  UNE-EN 420

1,00 2,96 2,96

H1456821     u   Pareja de guantes dieléctricos para baja tensión                

Pareja de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo

1,00 42,20 42,20

H1459630     u   Pareja de guantes para soldador                                 

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de se-

rraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y  UNE-EN 420

1,00 8,72 8,72

H145K153     u   Pareja de guantes de material aislante                          

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos , clase 00, logotipo color beige , ten-

sión máx ima 500 V , homologados según UNE-EN 420

1,00 25,28 25,28

TOTAL APARTADO H145 Protecciones extremidades 80,92
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PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO H146 Protecciones extremidades inferiores                            

H1462241     u   Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad           

Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,

suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendi-

miento rápido, con plantillas y puntera metálicas

1,00 26,33 26,33

H1463253     u   Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad           

Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,

suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendi-

miento rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

1,00 72,16 72,16

H1461110     u   Pareja de botas de agua de PVC de caña alta                     

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y  forradas de ny lon lavable,

homologadas según UNE - EN ISO 20344 , UNE-EN ISO 20345 , UNE-EN ISO 20.346 y  UNE

- EN ISO 20347

1,00 7,00 7,00

H146P470     u   Pareja de polainas para soldador de serraje                     

Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta tex til arañando

1,00 9,82 9,82

TOTAL APARTADO H146 Protecciones extremidades inferiores. 115,31

APARTADO H147 Protecciones cuerpo                                             

H147N000     u   Faja de protección dorsolumbar                                  

Faja de protección dorsolumbar

1,00 26,14 26,14

H1473203     u   Cinturón de seguridad de sujeción                               

Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A , B y  C, de poliéster y  herra-

mienta estampada , con arneses de sujeción para el tronco y  para las ex tremidades inferiores, homo-

logado según CE

1,00 137,47 137,47

H147A300     u   Dispositivo antiblocador                                        

Dispositivo antiblocador, para sujetar el cinturón de seguridad en una cuerda de 16 mm de D, de ale-

ación ligera , de calidad F5

1,00 114,55 114,55

H147RA00     m   Cuerda de poliamida de alta tenacidad                           

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

1,00 6,05 6,05

TOTAL APARTADO H147 Protecciones cuerpo............................. 284,21
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PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO H148 Ropa trabajo                                                    

H1482222     u   Camisa de trabajo                                               

Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65%  -35%  ) , color beige con bolsillos

interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340

1,00 7,54 7,54

H1485800     u   Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura , el pecho y la espalda , homologada según

UNE-EN 471

1,00 20,94 20,94

H1481242     u   Mono de trabajo para construcción                               

 Mono de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65%  -35%  ) , color beige, trama 240,

con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340

1,00 19,74 19,74

H1483344     u   Pantalones de trabajo para la construcción                      

Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en serv icio, de poliéster y  algodón (65%

-35%  ) , color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según

UNE-EN 340

1,00 13,35 13,35

H1489690     u   Chaqueta de trabajo                                             

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65%  -35%  ) , color beige, trama 240,

con bolsillos , homologada según UNE-EN 340

1,00 16,20 16,20

TOTAL APARTADO H148 Ropa trabajo........................................... 77,77

TOTAL SUBCAPÍTULO H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 688,36

SUBCAPÍTULO H15 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO H151 Protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos  

H1512005     m²  Protección colectiva vertical de andamios tubulares             

Protección colectiva vertical de andamios tubulares y  / o montacargas con malla de polipropileno tu-

pida tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y con el desmonta-

je incluido

1,00 6,05 6,05

H15118D1     m²  Protección con vela de lona de polietileno                      

Protección con vela de lona de polietileno para protecciones superficiales contra caídas, con malla de

refuerzo y  ojales perimetrales , cuerda de sujeción , de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido

1,00 9,69 9,69

TOTAL APARTADO H151 Protecciones superficiales contra 15,74
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PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO H152 Protecciones lineales contra caídas de personas y objetos       

H15275A1     m   Plataforma de 1m de acncho con base y zócalo de plancha de acero

Plataforma de 1 m de ancho, con base y  zócalo de plancha de acero gofrada , refuerzos de angula-

res , travesaños de perfiles de acero IPN 100 y  barandillas metálicas de 1 m de altura con travesa-

ños superior e intermedio y con desmontaje incluido

1,00 9,82 9,82

TOTAL APARTADO H152 Protecciones lineales contra caídas 9,82

APARTADO H153 Protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos      

H1534001     u   Plastico protector pare extremo de armaduras                    

Pieza de plástico en forma de seta , de color rojo , para protección de los ex tremos de las armaduras

para cualquier diámetro, con desmontaje incluido

1,00 0,26 0,26

TOTAL APARTADO H153 Protecciones puntuales contra 0,26

APARTADO H15A Elementos de prevecion para el uso de maquinaria                

H15A2020     u   Cinturon portaherramientas                                      

1,00 24,28 24,28

H15A2025     u   Ventosa de seguridad para la manipulación de vidrios            

1,00 101,51 101,51

TOTAL APARTADO H15A Elementos de prevecion para el uso 125,79

APARTADO H15Z Elementos auxiliares para protecciones colectivas               

H15Z2011     h   Señalero                                                        

1,00 22,47 22,47

H15Z1001     h   Brigada de seguridad para mantenimiento                         

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de protecciones

1,00 48,05 48,05

TOTAL APARTADO H15Z Elementos auxiliares para 70,52

TOTAL SUBCAPÍTULO H15 PROTECCIONES COLECTIVAS ....... 222,13

SUBCAPÍTULO H6 CERRAMIENTOS                                                    

H6AA2111     m   Valla móvil, de 2m de altura                                    

Valla móv il, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y  de

4,5 y 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a cabeza prefabricados

de hormigón, y con el desmontaje incluido

1,00 3,27 3,27

H6AZ54A1     u   Puerta de plancha de acero galvanizado para malla               

Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 1 my altura 2 m , con marco de tubo de acero

galvanizado, para valla móv il de malla metálica, y  con el desmontaje incluido

1,00 90,51 90,51

H6452131     m   Cerramiento de plancha de acero de 2m                           

Cerramiento de altura 2 m , de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo de acero gal-

vanizado colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y  con el desmontaje incluido

1,00 37,26 37,26

TOTAL SUBCAPÍTULO H6 CERRAMIENTOS ................................. 131,04
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PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO HB SEÑALIZACIONES                                                  
APARTADO HB2 Barreras de seguridad                                           

HB2A2321     m   Barrera de seguridad metálica simple                            

Barrera de seguridad metálica simple, reducida, tipo BMSRA4 / C según OC 28/2009 , con un perfil

longitudinal de sección doble onda y soportes C- 120 colocados clavados en el suelo cada 4 m, para

una clase de contención normal , con nivel de contención N2, anchura de trabajo W6 , índice de se-

veridad a y deflexión dinámica 2 m según UNE-EN 1317-2 , colocada en tramos rectos o en cur-

vas de radio igual o superior a 22 my con el desmontaje incluido

1,00 38,56 38,56

TOTAL APARTADO HB2 Barreras de seguridad............................ 38,56

APARTADO HBB Señalización vertical                                           

HBBA1511     u   Placa de señalización de seguridad laboral                      

Placa de señalización de seguridad laboral , de plancha de acero lisa serigrafiada , de 40x33 cm , fi-

jada mecánicamente y  con el desmontaje incluido

1,00 21,79 21,79

HBBAF004     u   Señal de advertencia                                            

Señal de advertencia , normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular

con el canto negro , lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser v ista hasta 12 m

de distancia , fijada y con el desmontaje incluido

1,00 49,93 49,93

HBBAC015     u   Señal indicativa de información de socorro                      

Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre

fondo verde, de forma rectangular o cuadrada , lado mayor 29 cm, para ser v ista hasta 12 m de dis-

tancia , fijada y con el desmontaje incluido

1,00 30,23 30,23

HBBAC005     u   Señal indicativa equipo incedios                                

Señal indicativa de la ubicación de equipos de ex tinción de incendios, normalizada con pictograma

blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada , lado mayor 29 cm, para ser v ista hasta

12 m de distancia , fijada y con el desmontaje incluido

1,00 32,03 32,03

HBB20005     u   Señal manual para señalero                                      

1,00 36,60 36,60

TOTAL APARTADO HBB Señalización vertical.............................. 170,58

APARTADO HBC Balizamiento                                                    

HBC12300     u   Cono de plástico reflector                                      

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura

1,00 12,82 12,82

HBC1A081     m   Cinta de balizamiento reflectante                               

Cinta de balizamiento reflectante , con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido

1,00 6,96 6,96

HBC1KJ00     m   Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura       

Valla móv il metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido

1,00 6,75 6,75

TOTAL APARTADO HBC Balizamiento............................................ 26,53

TOTAL SUBCAPÍTULO HB SEÑALIZACIONES ............................. 235,67
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PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO HQ EQUIPAMIENTOS                                                   

HQUA2100     u   Botiquín portátil de urgencia                                   

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y sa-

lud en el trabajo

1,00 146,14 146,14

HQUAM000     u   Reconocimiento médico                                           

Reconocimiento médico

1,00 35,40 35,40

HQUA3100     u   Material sanitario para surtir un botiquín                      

Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de se-

guridad y  salud en el trabajo

1,00 97,02 97,02

HQUZM000     h   Mano de obra para limpieza                                      

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

1,00 22,47 22,47

HQU1H110     mesAlquiler inodoro quimico                                        

Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 my 2,35 m de altura,

con cierres de polietileno y techo traslúcido , equipado con un inodoro con depósito químico de 250l .

y  un aseo con depósito de agua de 45L . , Con mantenimiento incluido

1,00 141,00 141,00

HQU1D150     mesAlquiler modulo vestuario                                       

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestuarios en obra de 3,7x2,4 m con cierres

formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de espesor y

pav imento formado por tablero aglomarat hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y

lana de v idrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor , enchufes y  protección diferencia

1,00 37,09 37,09

HQUA1100     u   Botiquín de armario                                             

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y  salud en el

trabajo

1,00 146,97 146,97

TOTAL SUBCAPÍTULO HQ EQUIPAMIENTOS................................ 626,09

SUBCAPÍTULO H12 IMPLANTACIONES OBRA                                             
APARTADO H121 Bastidas                                                        

H1213251     m²  Montaje y desmontaje de andamio tubular metálica fija           

Montaje y  desmontaje de andamio tubular metálica fija formada por construcciones de 70 cm y  altura

< = 200 cm, con bases regulables , tubos largueros , tubos de arriostramiento, plataformas de trabajo

de anchura como mínimo de 60 cm , escaleras de acceso, barandillas laterales , zócalos y red de

protección de poliamida , colocada en toda la cara ex terior y  amarres cada 20 m2 de fachada , inclui-

dos todos los elementos de señalización normalizados y  el transporte con un recorrido total máx imo

de 20 km

1,19 6,29 7,49

TOTAL APARTADO H121 Bastidas.................................................. 7,49

TOTAL SUBCAPÍTULO H12 IMPLANTACIONES OBRA................. 7,49
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PRESUPUESTO

BASE DE PRECIOS CONVI                                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO HM INSTALACIONES CONTRA INCENDIO Y DE SEGURIDAD                    

HM31161J     u   Extintor de polvo seco                                          

Extintor de polvo seco , de 6 kg de carga , con presión incorporada, pintado, con apoyo en la pared

y con el desmontaje incluido

1,00 54,48 54,48

HM31321K     u   Extintor manual de dióxido de carbono                           

Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 2 kg, con presión incorporada, pintado, con armario

montado superficialmente

1,00 130,76 130,76

TOTAL SUBCAPÍTULO HM INSTALACIONES CONTRA 185,24

SUBCAPÍTULO HF INFORMACIÓN EN SEGURIDAD PARA RIESGOS DE OBRAS                  

H16F1004     h   Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de

Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

1,00 22,24 22,24

TOTAL SUBCAPÍTULO HF INFORMACIÓN EN SEGURIDAD 22,24

TOTAL CAPÍTULO H SEGURIDAD........................................................................................................................ 2.118,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.118,26
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RESUM 
 
 
Tot seguit es presenta un escrit en forma de pràcticum realitzat per Ignasi Cester Mayo com 

a projecte final de grau de Ciències i Tecnologies de l’Edificació, especialitzat en seguretat i 

salut, sota la tutela de Jesús Abad Puente. 

 

Aquí podeu trobar una breu descripció de les feines realitzades  durant quatre mesos a 

l’empresa CONVI.SA, especialitzada en instal·lacions, obre i equipaments d’aparcaments i 

gestió d’aquests. 

 

A continuació trobareu un breu resum de les meves tasques realitzades a l’empresa 

relacionades amb la prevenció de riscos laborals i un annex on inclouré la meva principal 

feina que es tracta d’un Pla de Seguretat i Salut genèric per l’empresa faci servir en futures 

obres. 
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1 INTRODUCTION 
 

 

The main objective in preparing this final project is put into practice and expand my 

knowledge about the prevention of risks in the construction sector and learn more about the 

work being done from the inside of a construction company. 

 

To meet my goal I have been working for four months as an assistant in the department of 

construction and renovation company CONVI.SA. 

 

I have worked with various professionals in the construction, completion of rehabilitation 

work, where most of the work was the renovation of parking. 

 

With all the experience and information gained during these months, I have attached in the 

annex of this project, a Health and Safety Plan generic must serve for future works of the 

company streamlining its drafting this again. 
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2 COMPANY DESCRIPTION 
 
 
2.1  CONVI 

 

With over 10 years of experience, the company CONVI.SA is upward and focuses its efforts 

in the field of car, both the private and the public. 

 

The company handles parking modernize its decayed to automate them, give them a 

renewed makeover and upgrade their facilities to make you a more agile, efficient and most 

important of all for owners of the car, which end up being profitable. 

 

The main services that the company offers to its customers are the following: 

 

  

2.2  PARKING SYSTEMS MANAGEMENT 

 

The increase in vehicles increases the need for efficient and intelligent parking systems. The 

advanced parking management systems that exist today offer solutions for senior drivers. 

 

A smart car parking, reduce the costs of equipment and connectivity and produce economic 

benefits to car owners because of the traffic density in cities. 

 

The parking management system consists of software, services and devices car. 

 

This system consists of software that includes payment systems, and information 

management. 

 

The parking services have to do with maintenance, support and customization and 

deployment. 

 

The devices are parking meters, ticket validators, RFID sensors, automatic doors, occupancy 

sensors, surveillance cameras, etc. 
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The different solutions offered parking management system are access control, security and 

surveillance, collection and parking revenue management, management of car reservations, 

proper management of permissions Assistive parking, etc. . 

The different sector in which it operates parking management market is academic, municipal 

and governmental, leisure, health, banking, financial services, insurance, shopping centers, 

among others. 

 

 

 

Picture 2.1: parking equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         P r à c t i c u m  a  l ’ e m p r e s a  C O N V I  

 

8 

2.3  SECURITY 

 

 

2.3.1  CCTV 

 

This security system can record all activity 

on the premises 24 hours a day, every 

day and be sure that the properties of the 

users are safe. 

 

To deter potential riots, vandalism, 

unauthorized intrusion, sabotage or theft, 

it is important to have a real security 

specialist. 

  

 Picture 2.2 : CCTV System 

 

The digital record of everything that happens in the parking is a excellent tool in preventive 

security and as evidence before a judge or expert. 

 

CONVI is certified in the Register of Private Security Companies DGSC 8/2007, and works 

with the Security Forces of the State to ensure the safety of guests and their property. 

. 

 

Picture 2.3: Security cam. 
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2.3.2  FIRE PROTECTION 

 

The tools of prevention, detection and fire protection safety features are essential for any 

installation that allow them to be prepared for a possible incident and avoid losses. 

 

CONVI offers installation fire and get the help you need in terms of prevention and 

suppression, as well as signalling and maintenance equipment for better fire safety. 

  

 

Picture 2.4: Detection and fire suppression system and signalling 

 

Detection systems 

Its functionality is rapidly alert to the existence of a fire, reducing the impact that this may 

cause, preventing further development of fire extinguishing and facilitating it. 

 

Signalling systems and maintenance of fire systems 

Signs, lights, sirens and evacuation plans are some of the elements that make sure that its 

users will be well protected and facilities. 

 

Fire Suppression Systems 

These are what allow us to control a fire avoiding heavy losses. We can differentiate 

between automatic and manual systems. 

 

CONVI discusses how you can offer the best ratio between security, functionality and 

savings for facilities. 
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2.3.3  ACCESS CONTROL 

 

Areas such as grounds always entail management problems and represent a point of 

vulnerability in the car. 

 

Manage access to restricted areas of the facilities is a key factor and so have a record of 

incoming and outgoing individual users and to avoid negligence, theft or vandalism. 

 

With access control also make available the historical time control and personnel access to 

install or different parts of it. 

 

CONVI launched different types of input and output controls, such as control biometric 

registration of personal control or ELA, for users. 

 

 

Picture 2.5: Access control 

 

2.3.4  ALARM SYSTEM 

 

An alarm system is a passive safety feature that minimizes the negative consequences of an 

incident of this warning and acting dissuasive. 

 

To alert these unusual situations we are able to act quickly on the issue, thus reducing 

losses. When security alarm bells, warning reaches Receiving alarm and the system can 

then take as automatically activating a siren or, for example, sending SMS messages to warn 

the incident. 

 

The security alarm can be connected to the Central Receiver or just act a deterrent activating 

a siren or lights. 
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2.4  REMOTE 

 

The Remote is a service provided by the staff of the company, replacing or complementing 

the traditional service attendance strips of low employment, with the consequent cost 

savings. 

 

From the center of receiving calls and using the computer program Telepark, manages the 

opening of doors and pedestrian access for vehicles, charging customers stay, the customer 

care and control of the perfect operation of the facilities. 

. 

 

Picture 2.6 :Remote Center c/ Acàcies, 34 

 

Telepark is a computer program for remote management of one or more parks, its simple 

and intuitive use allows remote management of parking in a simple way, making one realize 

that no staff in person and save up to 90% in personnel costs. 

. 
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2.5  LED LIGHTING 

 

The cost of electricity is increasing, 

installing energy-efficient LED lighting is 

one of the fastest ways to reduce costs 

and affordable. 

 

Only a small investment can start saving 

from the start in a few months and pays 

the investment begins to generate more 

profits by reducing up to 70% of the 

electricity bill. 

      Picture 2.7: LED lighting 

 

 

2.6  INTERPHONE 

 

 

The intercom system is a solution that will serve 

users from a single point of installation, or 

distance. Through intercoms, customers can be seen 

at the entry points, exit, access bathroom or cash. 

 

The system consists of a central management and 

boards intercom necessary. Each intercom also has 

the ability to act on doors, barriers, traffic lights or 

others. 

 

Picture 2.8: Interphone 
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3  DESCRIPTION OF THE TASK PERFORMED 
 
 
As I mentioned before, is a good time CONVI and becoming more and more requests for car 

services. This leads to a significant increase in planned maintenance work. In my stay to the 

company taking the Final Project modality practicum, CONVI assigned to me different tasks 

to manage and control occupational health and safety in the different works and actions of 

reforms of these parking lots and other small renovations. 

 

Prior to the development of the tasks entrusted to the company, I had to make a study of the 

current treatment of security and working methods that were being carried out. 
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3.1  HEALTH AND SAFETY PLAN 

 
 
My main task is the development of a Health and Safety Plan for the generic company to 

serve for future work in parks and facilitate the work of future plans drafted. 

 

This document enclosed in Annex 1 includes the format type of a security plan consists of 

the following documents: 

• Memory 

• Specification 

• Measurements and budgets 

• Drawings 

 

Within the memory of this Health and Safety Plan is a compilation of the characteristics of the 

work to be performed, including general information such as the location of the parties or as 

a developer and contractor. 

 

The second part of memory which includes a description of the work carried out in this work 

and the definition of how run. With these data, then for each job, a list of the possible risks 

that can generate a list of preventive measures for each risk and finally a collection of 

personal protective equipment that must be used to make the operator the task. 

 

Finally the document memory will be described as the provision of fire prevention work and 

the measures of hygiene and well-being of the workers receive. 

 

The following document is the security plan is the specification, this part of the document 

includes a general description of the project content criteria or regulatory issues, legal and 

administrative firms consider intervening. 

 

The third document is a measurement should include all the necessary security for the 

execution of the work and budget for health and safety. 

Finally, attach the plans specific to each work, in my case, being a generic job, I have not 

had to make any of them. 
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3.2  SECURITY AND HEALTH BASE PRICE 

 

In the Plan of Security has to include  the document of measurements and budgets, for that 

much have created a base of prices for Presto using the Bank of BEDEC- ITEC, with all the 

possible split in the chapter SECURITY to do a budget of security. 

 

The coding is the same that the one of the ITEC to differentiates of the prices, that real prices 

and are the prices of distribution that have looked for between different supplying of material 

for the Security works. 
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3.3  GRÀPHIC CARDS 

 

To complete the preparation of security plan, I made some chips graphical elements often 

used in the works, which will use the company for personal training and consultation 

procedure. These are categorized by: 

 

Here's an example of this graphic cards and the different sections that make it up: 

 

 

Picture 3.1: Graphic card example 
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These graphic card have been cataloged following this distribution: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Equips de protecció individual  

- Casc de seguretat 
- Ulleres i pantalles 
- Taps 
- Botes de seguretat 
- Mascaretes autofiltrants 
- Guants 
- Arnés de seguretat 
- Cinturó de seguretat 
- Roba de treball  
- Roba d’alta visibilitat 

2 Equips de protecció col·lectiva 
- Esquema tipus instal·lació 

elèctrica 
- Equips de comprovació 

d’instal·lacions elèctriques 

3 Equips auxiliars 
- Bastida tubular metàl·lica  
- Bastida tubular mòbil 
- Bastida sobre cavallets 
- Escales de mà 

4 Implantació en obra 
- Caseta sanitària  
- Caseta vestuari 
- Caseta menjador 

 

5 Eines manuals 
- Eines manuals en general (martell, 

serra, clau anglesa) 
- Corriola 
- Serra radial 
- Trepant 
- Martell pneumàtic i compressor 
- Serra de cadena diamantada 

6 Maquinaria 
- Grua mòbil 
- Camions grua 
- Formigonera  
- Generadors elèctrics 
- Dúmper 
- Carretó elevadora 
- Portapalets 

 

7 Senyalització 
- Tanques d’obra 
- Malla de senyalització de poliamida 

reticular 
- Cinta d’abalisament bicolor 
- Cons 
- Làmpada autònoma fixa intermitent 
- Senyals de circulació 
- Senyals d’obra 
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3.4  FOLLOW-UP OF BUILDING SITE AND EPIS CONTROL 

 

The work that comforted me and that I generated more curiosity has been monitoring the 

work done during my internship in a parking Sant Cugat del Vallés. 

 

In this building site I have been the attendant to supervise the works realised by the workers, 

with good practical and the correct use of the protection equipment. I have charge of carrying 

out control distribution EPIs for each worker and orders for new materials to renovate those 

who were in deficit state. 

 

For a subject to speed up the travel to the building site and not to leave any team of 

protection so much individual and collective, in the tools and small machines of the company  

I have attached a listing with the EPIs to bring to use this of preventive way. 

 

. 
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4  CONCLUSIONS  
 
 

Durant aquest quatre mesos a l’empresa he pogut compaginar el treball a l’oficina amb la 

redacció del Pla de Seguretat, les fitxes gràfiques i amb el control d’obra. Això ha estat 

possible per que durant la meva estada hem dut a terme una reforma a  un aparcament de 

Sant Cugat del Vallés.  

 

Era una reforma d’un aparcament on bàsicament s’ha fet una ampliació de la zona de treball 

interna a l’aparcament, la creació d’un espai d’emmagatzematge privat per al aparcament i 

la modernització de la maquinaria existent. 

 

En aquest temps, he pogut veure l’obra com es duia a terme i mentre el meu tutor a 

l’empresa, Daniel Ramos dirigia la reforma, jo he tingut el contacte amb els treballadors. He 

pautat les tasques a realitzar i he fet el seguiment dels obrers per tal de comprovar que en 

cada fase de l’obra poguéssim preveure, identificar i corregir qualsevol risc i minimitzar les 

seus efectes. 

 

Un cop finalitzada l’obra i quedo satisfet per la professionalitat dels treballadors i la seva 

predisposició a acceptar les indicacions donades.  

 

El resultat d’aconseguir una obra endreçada i neta, l’ús de tots els elements de seguretat 

tant de protecció individual com col·lectiva i la realització de les feines amb bones 

practiques, ha sigut un balanç de cap accident ni incident. Això ha fet complir els terminis 

d’entrega pactats i portar una planificació al dia. 

 

Com a conclusió final del meu pas per CONVI, considero que he pogut incorporar als meus 

coneixements vivències amb altres arquitectes, comercials, industrials, etc.. 

 

He obtingut altres punts de vista dels que es veuen a les aules i he tingut un contacte directe 

amb les obres i els seus operaris, amb les lesions i les seves solucions. 

 

Aquest pràcticum m’obre la porta al món laboral fent-me veure que em queda molt per 

aprendre  per el dia de demà ser jo el que tingui la responsabilitat d’escollir les millors 

solucions o portar la iniciativa a l’hora de decidir. M’il·lusiona que aquest pugui ser un inici 

d’un llarg camí a recórrer. 
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7  ANNEX 
 
 

 


