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5.1. Introducció 

L’obra descrita en aquest projecte figura en l’Annex I del Reial Decret 
1627/1997, del 24 d’octubre, del Ministeri de Presidència, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. Per altra part no es dóna cap dels supòsits previstos en 
l’apartat 1 de l’article 4 del mencionat Reial Decret, per el que s’elabora el 
present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral atenen a les tres parts de 
l’Annex IV del citat RD 1627/1997. 

 

5.2. Objecte 

L’estudi bàsic té per objecte precisar les normes de seguretat i salut 
aplicables en l’obra i en tot allò referent al compliment de la Llei 31/1995 
del 8 de novembre. Igualment s’especifica que a tal efecte ha de 
contemplar: 

� La identificació dels riscos laborals generats per l’obra, indicant les 
mesures tècniques necessàries per evitar- los. 

� Drets i obligacions de les persones implicades directament en l’obra 
durant tot el procés d’execució de la instal·lació. 

 

5.3. Dades de l’obra 

Tipus de l’obra: execució d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a 
xarxa. 

Situació: Habitatge unifamiliar 

Població: Manresa 

Tècnics projectistes: Marc Moreno Puig, Pablo Contreras Escudé. 

 

5.4. Pressupost de l’obra 

Aquest projecte estudia el cas d’una instal·lació de 5kW amb seguidors 
solar, on l’execució total de l’obra ascendeix a la quantitat de 55.148,61 €. 

- El termini d’execució de les obres per aquesta instal·lació és d’una 
setmana.   

- El número de treballadors previst per l’execució de l’obra serà de dos o 
tres. 

- Com s’observa no es dóna cap de les circumstàncies o supòsits previstos 
en l’apartat 1 de l’article 4 del RD 1627/1997, pel que es redacta el 
present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

 



Inst. Solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar Est.Seguretat i Salut 

3 

 

5.5. Normes de seguretat i salut aplicables en l’obra. 

L’execució de l’obra objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut estarà regulada 
per la Normativa d’obligada aplicació que a continuació es cita. 

 

� Reial Decret 1627/1997 de 24 de octubre; Disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

• Completat pel Reial Decret 396/2006 de 31 març; Disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 

 

• Modificat pel Reial Decret 604/2006 del 19 de maig; Modificació 
del Reglament dels Serveis de Prevenció i de les Disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

 

� Llei 31/1995 de 8 de novembre; Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 

• Completada pel Reial Decret 665/1997 del 12 de maig; Protecció 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball. 

 

• Modificada per la Llei 50/1998 de 30 de desembre; Llei de 
Mesures Fiscals, Administratives i del Ordre Social. 

 

• Completada pel Reial Decret 374/2001 del 6 d’abril; Protecció de 
la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
els agents químics durant el treball. 

 

• Completada pel Reial Decret 614/2001 del 8 de juny; 
Disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors front al risc elèctric. 

 

• Modificada per la Llei 54/2003 del 12 de desembre; Llei de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
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• Desenvolupat pel Reial Decret 171/2004 del 30 de gener; 
Desenvolupament del article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

• Completada pel Reial Decret 1311/2005 del 4 de novembre; 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front als riscos 
que poden derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 

 

• Completada pel Reial Decret 286/2006 del 10 de març; Protecció 
de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició al soroll. 

 

• Completada pel Reial Decret 396/2006 del 31 de març; 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant. 

 

� Reial Decret 39/1997 del 17 de gener; Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 

 

• Modificat pel Reial Decret 780/1998 del 30 d’abril; Modificació 
del Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 

• Modificat pel Reial Decret 604/2006 del 19 de maig; Modificació 
del Reglament dels Serveis de Prevenció i de les Disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

� Reial Decret 486/1997 del 14 d’abril; Seguretat i Salut en els llocs 
de treball. 

 

� Reial Decret 487/1997 del 14 d’abril; Manipulació de càrregues. 

 

� Reial Decret 665/1997 del 12 de maig; Protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 

 

• Modificat pel Reial Decret 349/2003 del 21 de març; Modificació 
del Reial Decret 665/1997, del 12 de maig, sobre la protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb exposició a agents 
cancerígens durant el treball i ampliació del seu àmbit d’aplicació als 
agents mutàgens. 
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� Reial Decret 1215/1997 del 18 de juliol; Utilització d’equips de 
treball. 

 

• Modificat pel Reial Decret 2177/2004 del 12 de novembre; 
Modificació del Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel que 
s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
l’utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de 
treballs temporals en altura. 

 

� Reial Decret Legislatiu 1/1995; Estatut dels Treballadors. 

 

� Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 del 2 
d’agost; pel que 

s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC que el desenvolupen, així com totes les 
subsegüents publicacions, que afecten a matèria de seguretat en el treball. 
Actualització de l’antic Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, decret 
2413/73 del 20 de setembre. 

 

� Ordenances municipals que siguin d’aplicació. 

 

  

5.6. Descripció de l’obra. 

La instal·lació que s’ha projectat consisteix en l’acondicionament i execució 
de la instal·lació solar fotovoltaica de 5 kW amb seguidor solar, amb una 
tensió nominal a la xarxa elèctrica de 230/400V a l’habitatge unifamiliar 
situat a la ciutat de Manresa.  

El procés d’execució de la instal·lació i els corresponents llocs de treball de 
l’obra, estaran lligats a: 

 

- Condicionament de les instal·lacions provisionals per l’execució de l’obra. 

 

- Muntatge de la envestida i equips complementaris. 

 

- Muntatge de les mòduls solars fotovoltaics a la teulada de l’habitatge. 

 

- Instal·lació i connexió dels components elèctrics (cablejat, inversors, etc.). 
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5.7. Estudi de riscos. 

Les activitats laborals que es descriuen en aquest projecte figuren en 
l’article 1, apartat 2.b, del Reial Decret 486/1997 del 14 d’abril, pel 
que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball, pel que el mencionat Reial Decret no serà d’aplicació en el present 
estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

5.7.1. Previs 

Previs a la inicialització dels treballs en l’obra, per informació dels propis 
treballadors de l‘obra, s’ha condicionarà i protegirà els accessos, 
senyalitzant convenientment els mateixos i protegint el contorn inclosos els 
diferents llocs de treball d’actuació, amb senyalitzacions del tipus: 

 

- Obligatori dur casc de protecció. 

- Protecció obligatòria dels peus. 

- Prohibit fumar i flames nues en zones d’emmagatzematge de 
combustibles. 

- Risc elèctric. 

- Protecció obligatòria contra caigudes d’altura. 

- Caiguda d’objectes. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra en el recinte de la instal·lació. 

 

5.7.2. Instal·lacions provisionals 

 

� Instal·lació elèctrica provisional: 

Un cop s’acabi de construir l’habitatge es realitzarà la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques. Per tant, necessitarem realitzar una instal·lació 
elèctrica provisional, per tal, de fer les obres. En aquest cas es disposarà de 
les següents consideracions. 

La instal·lació elèctrica provisional de l’obra serà realitzada per firma 
instal·ladora autoritzada amb la documentació necessària per sol·licitar el 
subministrament d’energia elèctrica a la Companyia Subministradora. 

Després de realitzar l’escomesa a través de l’armari de protecció, a 
continuació es situarà el quadre general de comandament i protecció, 
format pel seccionador general de tall automàtic, interruptor omnipolar, 
posta a terra, magnetotèrmics i diferencial. 

 

D’aquest quadre podran sortir circuits d’alimentació a subquadres mòbils, 
complint amb les condicions exigides per a instal·lacions a la intempèrie. 
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Tota instal·lació complirà amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

� Identificació de riscos: 

- Ferides en les mans. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones a mateix nivell 

- Descàrregues elèctriques per contacte directe o indirecte. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Utilitzar equips inadequats o deteriorats. 

 

� Mesures preventives: 

- Es mantindrà net i ordenat el lloc de treball. 

- En tot moment es disposarà de calçat homologat de classe I. 

- Si es fan servir escales de mà, aquestes hauran de ser del tipus “tisora” 
amb cadenes antiobertura i estar homologades. 

- Tots els conductors elèctrics utilitzats, així com les seves corresponents 
connexions, hauran d’estar correctament aïllades segons REBT. 

- Manteniment periòdic de la instal·lació, amb revisió de l’estat de les 
mangueres, pressa de terres, endolls, etc. 

- Qualsevol part de la instal·lació es considera baixa tensió, mentre no es 
comprovi el contrari amb aparells destinats a tal efecte. 

- En cas de la necessitat de manipulacions elèctriques amb tensió en la 
instal·lació provisional d’obra, s’haurà de fer amb guants de protecció 
elèctrica classe I i proteccions oculars classe D. 

- Totes les eines manuals utilitzades estaran homologades i hauran d’estar 
en perfecte estat. 

- El quadre de distribució provisional de l’obra haurà de disposa dels 
elements necessaris de protecció (interruptor diferencial de màxima 
sensibilitat, interruptors magnetotèrmics correctament dimensionats, etc.), 
així mateix tots els elements elèctrics que es disposin seran de protecció 
IP557. 

- Una vegada instal·lat el quadre provisional d’obra, haurà de comprovar-se 
que els elements de protecció elèctrics funcionen correctament. 

- Tots els circuits de la instal·lació provisional d’obra hauran d’estar 
correctament aïllats de manera que no sigui possible accedir de manera 
simultània en condicions normals de treball, a les parts actives i les masses 
de la instal·lació. 
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- Els trams aeris seran tensats amb peces especials entre suports. Si els 
conductors no poden suportar la tensió mecànica prevista, s’utilitzaran 
cables fiadors amb una resistència de ruptura de 800 Kg fixant a aquests 
conductors amb abraçadores. 

- Els conductors si van pel terra, no es trepitjaran ni es col·locaran materials 
sobre ells, protegint-los adequadament al travessar sones de pas. 

- Els aparells portàtils estaran convenientment aïllats i seran estancs a 
l’aigua. 

- Les derivacions de connexió a màquines es realitzaran amb terminals a 
pressió, disposant les mateixes de control de marxa i parada. No estaran 
sotmeses a tracció mecànica que origini la seva ruptura. 

- Les mangueres deteriorades es substituiran de immediat. 

- Es senyalitzaran els llocs on estiguin instal·lats els equips elèctrics. 

- Es donaran instruccions sobre mesures a adoptar en cas d’incendi o 
accident 

elèctric. 

- Existirà senyalització clara i senzilla, prohibint l’accés de persones a els 
llocs on estiguin instal·lats els equips elèctrics, així com el maneig d’aparells 
elèctrics a persones no designades per a ell. 

 

� Equips de protecció individual: 

 

- Casc homologat de seguretat dialèctic tipus N. 

- Guants aïllants i botes classe I. 

- Protectors oculars classe D. 

- Eines manuals homologades amb aïllament homologats; amb aïllament 
elèctric. 

� Instal·lació contra incendis: 

 

Es disposa aquest apartat de l’estudi bàsic de seguretat i salut, en 
previsió dels riscos d’incendi ocasionats per l‘execució del corresponent 
projecte en diferents zones de l’habitatge (teulada, magatzem, etc). 

Segons la norma UNE-230/0, i d’acord amb la naturalesa combustible, els 
focs es classifiquen amb les següents classes: 

 

- Classe A. 

Denominats també secs, el material combustible són matèries sòlides 
inflamables com la fusta, el paper, etc., a excepció dels metalls. L’extinció 
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d’aquests focs s’aconsegueix per l’efecte refrescant de l’aigua o de solucions 
que continguin un gran percentatge d’aigua. 

 

- Classe B. 

Són focs de líquids inflamables i combustibles, sòlids o licuables. 

Els materials combustibles més freqüents són: gasolina, asfalt, quitrà, 
dissolvents, resines, pintures, barnissos, etc. 

L’extinció d’aquests focs s’aconsegueix per aïllament del combustible de 
l’aire ambient, o per sofocament. 

 

- Classe C. 

Són focs de substàncies que en condicions normals passen a l’estat gasos, 
com metà, butà, acetilè, hidrogen, propà, gas natural. 

La seva extinció s’aconsegueix eliminant l’arribada del gas. 

 

- Classe D. 

Són aquells en els que es consumeix metalls lleugers, inflamables i 
compostos químics reactius, com magnesi, alumini en pols, llimadures de 
titani, potassi, sodi, liti, etc. 

Per controlar i extingir els focs d’aquesta classe, es precís utilitzar agents 
extintors especials, en general no s’usaran cap agent exterior utilitzat per 
combatre focs de la classe A, B, C, ja que existeix el perill d’augmentar la 
intensitat del foc a causa de una reacció química entre algun dels agents 
extintors i el metall que s’està cremant. 

 

� Identificació dels riscos: 

- Agrupar els materials combustibles. 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs amb flama oberta. 

- Instal·lacions provisionals d’energia. 

- Cigarretes i llumins mal apagats. 

 

� Mesures preventives: 

- Instruccions detallades al personal de les normes d’evacuació en cas de 
incendi. 

- Es disposarà de medis d’extinció, basant-se en extintors portàtils 
homologats i convenientment revisats.  

- Prohibició de fumar en les proximitats de líquids inflamables i materials 
combustibles. No col·locar fonts d’ignició pròximes a l’emmagatzematge del 
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material. Retirar el material combustible de les zones pròximes als treballs 
de soldadura. 

5.7.3. Fases de l’execució de l’obra. 

 

� Muntatge d’envestida: 

Es tracta de realitzar l’acondicionament i instal·lació de l’envestida necessari 
per la instal·lació de les plaques solars en la teulada de l’habitatge. 

S’instal·larà una envestida de tipus vertical metàl·lica, amb una altura 
màxima de 9 metres recolzada a la fatxada de l’edifici i que s’usarà per tots 
aquells treballs en que es necessiti operar a una altura superior a 90 cm. 

Seguidament es descriuen els riscos derivats del procés de instal·lació de la 
mencionada envestida. 

 

� Identificació dels riscos: 

- Cops contra objectes immòbils de la fatxada de l’edifici. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Enganxada de mans i dits durant el muntatge de l’envestida. 

- Cops, punxades i talls ocasionats per les pròpies eines manuals. 

- Caiguda d’objectes de l’envestida. 

- Caiguda de l’envestida total o parcial. 

- Sobre esforços dors lumbars. 

 

� Mesures preventives: 

- Els operaris que realitzen aquests treballs hauran de portar cinturons 
portaeines i a més dels corresponents equips de protecció individual. 

- Tots els operaris que treballin a d’alt de l’envestida portaran cinturons de 
seguretat amarrats a dispositius anticaiguda. 

- Utilització d’eines adequades i homologades per cada tipus d’operació. 

- L’envestida serà fixa i s’assegurarà amb fixacions suficientment rígides. 

- El pis de les envestides estarà constituït per taulons de 7,5 cm de gruix. 

- L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 

- La separació entre cavallets no superarà els 3,5 m. 

- Els taulons del pis hauran d’estar units entre si evitant la existència de 
forats. 

- No haurà d’haver- hi objectes que molestin el trànsit al llarg de 
l’envestida. 

- En tot moment es mantindrà l’ordre i la neteja als voltants de l’envestida. 
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- Es verificà la no existència de línies elèctriques properes a l’envestida. En 
cas d’existir esmentades línies, es procedirà a aïllar els conductors elèctrics 
mitjançant personal autoritzat de l’empresa de subministres elèctrics. 

 

� Equips de protecció individual: 

- Casc homologat tipus N, en tot moment. 

- Botes de seguretat homologades classe I. 

- Guants de cuir homologats per proteccions mecàniques. 

- Cinturó de seguretat classe A tipus 2. 

- Faixa de protecció dors lumbar. 

 

� Muntatge de les plaques solars fotovoltaiques en la teulada de 
l’habitatge: 

El procediment en la instal·lació fotovoltaica de 5 kW amb seguidors solars 
consistirà en col·locar 26 plaques solars fotovoltaiques de 22 Kg a la 
teulada. La distribució que realitzarem serà de dos pannells per seguidor on 
aniran 9 seguidors en una teulada de 3 files i 3 columnes i 4 seguidors més 
a l’altre teulada de 2 files i 2 columnes. 

La col·locació es realitzarà pels operaris situats dalt de l’envestida, els quals 
hauran de fixar l’estructura suport dels mòduls solars a la teulada de 
l’habitatge abans de procedir a la col·locació dels mateixos. El material per 
executar aquesta operació de muntatge es facilitarà des del terra mitjançant 
sistemes d’elevació de càrregues amb l’ajuda d’un sistema de torn o similar. 
Es possible que sigui necessari condicionar l’estructura suport metàl·lic dels 
mòduls, mitjançant processos de tall amb desbravadora elèctrica i de 
soldadura elèctrica. 

 

� Identificació de riscos: 

- Cops contra objectes immòbils de la fatxada de l’edifici. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Electrocucions per contacte directe amb línies elèctriques aèries. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes pels equips de soldadura i tall. 

- Cops, punxades i talls per eines manuals i elèctriques. 

- Caiguda d’objectes de l’envestida i per causa de l’elevació de càrregues. 

- Atrapament i rascades per les operacions d’elevació de càrregues. 

- Desploma de l’envestida total o parcial. 

- Projeccions als ulls i al cos de partícules incandescents. 

- Exposicions a radiacions nocives per l’efecte de la soldadura. 

- Incendi per efecte elèctric, tall o soldadura. 



Inst. Solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar Est.Seguretat i Salut 

12 

- Cremades per contacte amb elements calents. 

- Sobre esforços dors lumbars. 

 

� Mesures preventives: 

- Els operaris que realitzen aquests treballs hauran de portar cinturons 
portaeines. 

- Tots els operaris que treballin dalt de l’envestida portaran cinturons de 
seguretat amarrats a dispositius anticaiguda. 

- Utilització d’eines adequades i homologades per cada tipus d’operació. 

- No hi ha d’haver- hi objectes que molestin el trànsit a través de 
l’envestida. 

- En tot moment es mantindrà l’ordre i la neteja al voltant de l’envestida. 

- Es verificarà la no existència de línies elèctriques pròximes a l’envestida. 
En cas d’existir aquestes línies, es procedirà a aïllar els conductors elèctrics 
mitjançant personal autoritzat de l’empresa de subministres elèctrics. 

- L’equip de soldadura elèctrica i el de tall, hauran d’estar homologats i en 
perfecte estat, a més els operaris hauran de disposa de totes les 
proteccions que s’enumeren posteriorment. 

- L’alimentació elèctrica dels equips de soldadura i tall hauran de disposa de 
tomes de corrent estanques i homologades. El grau de protecció d’aquests 
materials elèctrics serà de IP557. 

- Queda prohibit qualsevol operació amb eines elèctriques (tall, soldadura, 
etc.) en presència de tolls d’aigua, pluja o zones especialment humides ni 
tampoc en zones properes a magatzems de productes combustibles. 

- Qualsevol peça de roba tacada de greix, oli, dissolvent, etc., hauran de 
substituir-se per una altra de neta. 

- Tota elevació de càrrega es realitzarà mitjançant torn o sistema similar, el 
qual estarà correctament instal·lat en la part alta de l’edifici. El torn haurà 
d’estar homologat i disposar del marcador CE, a més s’haurà de complir el 
RD 1215/97 del 18 de juliol. 

- L’estructura de suport del torn serà suficientment sòlida i estarà 
correctament dimensionada per la càrrega màxima admissible del sistema 
d’elevació. 

- El sistema d’elevació de càrrega es situarà en un lloc perfectament 
accessible per l’operari el qual haurà de disposar de cinturó de seguretat i 
dispositiu anticaiguda. 

- Es mantindrà net, ordenat i lliure de brossa, tota la zona propera a 
l’operari del sistema d’elevació de càrregues. 

- El tambor del sistema d’elevació haurà de disposa de fixacions per guiar el 
cable i evitar que surti de les guies. El cable serà metàl·lic dimensionat amb 
un factor de seguretat 6 respecte a al càrrega màxima admissible del 
sistema d’elevació. El valor de dita càrrega màxima admissible estarà 
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marcada en una placa en el mateix torn, serà visible per l’operari del torn i 
no podrà ser superada sota cap circumstància. 

- El sistema d’ancoratge de la càrrega disposarà de seguretat 
antidesenganxable i estarà homologat per la càrrega màxima a suportar. 

- Queda prohibit situar-se sota la càrrega suspesa, així mateix tampoc es 
podrà estar en zona de caiguda de guspires procedents de les operacions de 
tall i soldadura. 

 

� Equips de protecció individual: 

- Casc homologat tipus N, en tot moment. 

- Botes de seguretat homologades classe I. 

- Guants de cuir homologats per proteccions mecàniques. 

- Dispositius anticaiguda classe A tipus 3 amb enrotllador. 

- Cinturó de seguretat classe A tipus 2. 

- Pantalla de protecció per soldadura elèctrica. 

- Peto de treball. 

- Ulleres de seguretat classe D per operacions de tall i llimadura. 

- Guants de màniga llarga per soldadors. 

- Guants aïllants de l’electricitat classe I. 

- Mandil de cuir per soldador. 

- Faixa de protecció dors lumbar. 

 

� Instal·lació i connexió dels components elèctrics de la instal·lació: 

En aquest apartat s’analitzen els riscos derivats de les operacions de 
instal·lació dels components elèctrics de la instal·lació solar fotovoltaica 
descrita en apartats anteriors. Els components elèctrics principals que 
s’instal·laran, així com les principals operacions a realitzar, són: 

 

- Connexions dels mòduls fotovoltaics en altura d’envestida. 

- Inversor de corrent a nivell del magatzem (sota coberta). 

- Cablejat divers a nivell del terra i a nivell d’altura. 

- Quadre de connexions, comptadors i dispositius elèctrics a nivell del terra. 

- Centraleta de recepció de dades elèctriques a nivell del terra. 

- Connexió a la xarxa general de distribució a nivell aeri. 

 

Els elements elèctrics citats s’instal·laran en llocs protegits per les 
inclemències del temps en l’interior de l’edifici de tal manera que només 
siguin accessibles per personal autoritzat. 
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Només es realitzaran d’alt de l’envestida els treballs de connexió dels 
mòduls fotovoltaics, els quals hauran d’estar homologats i disposar del 
marcat de la UE. Les demés operacions podran realitzar-se a nivell del terra 
o en el pitjor dels casos amb l’ajuda d’una escala tipus tisora no superior als 
3 metres d’altura. 

 

� Identificació de riscos: 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Cops per caiguda d’objectes. 

- Contacte directe amb línies i connexions elèctriques. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Cops, punxades i talls per eines manuals i elèctriques. 

- Caiguda de l’envestida total o parcialment. 

- Incendi per efecte elèctric. 

 

� Mesures preventives: 

- Els operaris que realitzen els treballs de connexió elèctrica hauran de 
portar cinturons portaeines. 

- Tots els operaris que treballin dalt de l’envestida portaran cinturons de 
seguretat amarrats a dispositius anticaiguda. 

- Utilització de eines adequades i homologades amb doble aïllament elèctric. 

- No haurà d’haver objectes que molestin el trànsit al voltant de l’envestida. 

- En tot moment es mantindrà l’ordre i la neteja al voltant de l’envestida. 

- Es verificarà la inexistència de línies elèctriques properes a l’envestida. En 
cas d’existir esmentades línies, es procedirà a aïllar els conductors elèctrics 
mitjançant personal autoritzat de l’empresa de subministres elèctrics. 

- En les proximitats de l’envestida es col·locarà els senyals que alerten del 
perill de caiguda d’objectes i elevació de càrregues. 

- Qualsevol peça de roba tacada de greix, oli, dissolvent, etc., haurà de 
substituir-se per una altra de neta. 

- Es mantindrà net i ordenat el lloc de treball. 

- En tot moment es disposarà de calçat homologat de classe I. 

- Si es fa servir escales de mà, aquestes hauran de ser del tipus tisora amb 
cadena antiobertura i estar homologades amb un amplada mínima de 0,5 m 
i 3m d’altura màxima. 
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- Tots els conductors elèctrics utilitzats, així com els seus corresponents 
connexions, i components elèctrics hauran d’estar correctament aïllats 
segons REBT. 

- Qualsevol part de la instal·lació es considera baixa tensió, mentre no es 
comprovi el contrària amb aparells destinats a tal efecte. 

- Es prescindirà, sempre que sigui possible, de realitzar treballs en tensió 
elèctrica. 

- En cas de la necessitat inevitable de manipulacions elèctriques amb 
tensió, haurà de fer-se amb guants de protecció elèctrica classe I, botes de 
seguretat aïllants classe I i proteccions oculars classe D. 

- Els conductors si van pel terra, no es trepitjaran ni es col·locaran materials 
sobre ells, protegint-los adequadament al travessar zones de pas. 

- Es senyalitzaran els llocs on estan instal·lats els equips elèctrics. 

- Tots els equips i components de la instal·lació fotovoltaica hauran d’estar 
homologats i disposar del marcat CE. 

- Els elements i les condicions de muntatge dels components elèctrics de 
tota la instal·lació hauran de complir el REBT així com les seves 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries. 

- El muntatge i instal·lació dels components elèctrics així com les seves 
connexions, haurà de realitzar-se segons els corresponents manuals de 
instruccions facilitats pels fabricants dels equips. 

- Es donaran instruccions sobre mesures a agafar en cas de incendi o 
accident elèctric. 

- Existirà senyalització clara i senzilla, prohibint l’accés de persones als llocs 
on estan instal·lats els equips elèctrics, així com el maneig d’aparells 
elèctrics a persones no designades per això. 

 

� Equips de protecció individual: 

- Casc homologat tipus N, en tot moment. 

- Botes de seguretat homologades classe I. 

- Guants de cuir homologats per a proteccions mecàniques. 

- Guants aïllants de l’electricitat classe I. 

- Dispositiu anticaiguda classe A tipus 3 amb enrotllador. 

- Cinturó de seguretat classe A tipus 2. 

- Peto de treball. 

- Eines manuals homologades amb aïllament elèctric. 

- Cinturó portaeines. 
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5.8. Obligacions del promotor. 

Abans de l’inici dels treballs, es designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut, quan en l’execució de les obres intervenen més d’una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diversos treballadors 
autònoms. 

La designació de coordinador en matèria de seguretat i salut no eximirà al 
promotor de les seves responsabilitats. 

El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans 
del començament de les obres, que es redactarà amb lo arreglat al disposat 
en l’Annex III del RD 1627/1997, del 24 d’octubre, havent d’exposar-se en 
l’obra de forma visible i actualitzant-se si es necessari. 

 

 

5.9. Coordinadors en matèria de seguretat i salut 

La designació dels coordinadors en l’elaboració del projecte i en l’execució 
de l’obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 

 

1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i 
seguretat. 

 

2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i 
personal actuant apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es reconeixen en l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, i en 
particular, en les activitats a que es refereix l’article 10 del RD 
1627/1997. 

 

3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el 
seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 

 

4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en 
l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta 
dels mètodes de treball. 
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6. Adoptar les mesures necessàries per que només les persones 
autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessària 
la designació del coordinador. 

5.10. Pla de seguretat i salut en el treball. 

En l’aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, el Contractista, abans de 
l’inici de l’obra, elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions 
contingudes en aquest estudi bàsic i en funció del seu propi sistema 
d’execució d’obra. 

En aquest pla s’inclourà, en aquest cas, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en aquest estudi bàsic. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Durant l’execució de l’obra, 
aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució 
de la mateixa, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que poden sorgir al llard de l’obra, però sempre amb 
l’aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i salut. 

Quan no fos necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 
atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 

Aquells que intervinguin en l’execució de l’obra, així com la persona o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció, les empreses 
participants en la mateixa i els representats dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments i alternatives 
que estimin oportunes; pel que el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a 
disposició permanent dels abans mencionats, així com de la Direcció 
Facultativa. 

 

 

5.11. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

El contractista i subcontractista estan obligats a : 

 

1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull en l’article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular: 

 

- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d’accessos, i la determinació de vies, 
zones de desplaçaments i circulació. 
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- Manipulació de diferents materials i utilització de medis auxiliars. 

- Manteniment, control previ a la posta en servei i control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de les obres, 
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afecta a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

- Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i 
dipòsit de materials, en particular si es tracta de matèries perilloses. 

- Emmagatzematge i evacuació de residus i deixalles. 

- Recollida de materials perillosos utilitzats. 

- Adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

- Cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

- Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o 
activitat. 

 

2. Complir i fer complir al seu personal l’establert en el pla de 
seguretat i salut. 

 

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte les obligacions sobre coordinació de les activitats 
empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en 
l’Annex IV del RD 1627/1997. 

 

4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que 
es refereix a la seva seguretat i salut. 

 

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut, i en el relatiu a les obligacions que li 
corresponen directament, o en el seu cas, als treballadors autònoms per ells 
contractats. A més contestaran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l’incompliment de les mesures previstes en el pla. 

 

Les responsabilitats del coordinador, Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes. 
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5.12. Obligacions dels treballadors. 

Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

 

1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull en      
l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular: 

  

2. Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

- Emmagatzema i evacuació de residus i deixalles. 

- Recollida de materials perillosos utilitzats. 

- Adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

- Cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

 

3. Complir les disposicions mínimes establertes en l’Annex IV del        
RD 1627/1997. 

 

4. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de 
les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol 
mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 

 

5. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en   
l’article 29, apartat 1 i 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

6. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el                   
RD 1215/1997. 

 

7. Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes 
previstos en el RD 773/1997. 

 

8. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en 
matèria de seguretat i salut. Els treballadors autònoms hauran de 
complir l’establert en el pla de seguretat i salut. 
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5.13. Llibre d’incidències. 

 

En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat i 
que serà facilitat pel col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi 
aprovat el pla de seguretat i salut. 

Haurà de mantenir-se sempre en l’obra i en poder del coordinador. Tindran 
accés al llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, 
els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitat en matèria de 
prevenció de les empreses que intervenen, els representants dels 
treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions Públiques 
competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el 
mateix. 

Efectuada una notificació en el llibre d’incidències, el coordinador estarà 
obligat a remetre en el termini de 24h una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. Igualment 
notificarà dites anotacions al contractista i als representats dels 
treballadors. 

 

 

5.14. Paralització dels treballs. 

Quan el coordinador durant l’execució de les obres, observi el incompliment 
de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà 
constància de tal incompliment en el llibre d’incidències, quedant facultat 
per, en circumstàncies de risc greu i imminent per la seguretat i salut dels 
treballadors, disposar la paralització dels treballs, o en el seu cas, de la 
totalitat de l’obra. 

Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. Igualment 
notificarà al contractista, i en el seu cas als subcontractistes i/o autònoms 
afectats per la paralització als representants dels treballadors. 

 

 

5.15. Drets dels treballadors. 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebran una informació adequada i comprensible de totes les mesures que 
hagin d’adoptar-se en el que es refereix a seguretat i salut en l’obra. 
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Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, 
als efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista 
als representants dels treballadors en el centre de treball. 

 

 

5.16. Disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar 
en les obres. 

Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del RD 1627/1997, 
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció, s’aplicaran sempre que s’exigeixin les característiques 
de l’obra o de la activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 

 

 

5.17. Conclusions. 

En la present memòria s’han establert les característiques, factors i 
aspectes tècnics que permetran realitzar l’execució de l’obra d’una 
instal·lació solar fotovoltaica de 5 kW amb seguidors connectada a xarxa 
elèctrica de baixa tensió. Aquesta instal·lació s’ajusta a les disposicions 
legals actuals en matèria de producció elèctrica en règim especial segons 
RD 1663/2000 del 29 de setembre, pel que podrem injectar l’energia 
elèctrica produïda a la xarxa elèctrica pública i facturar dita producció a la 
Companyia elèctrica al preu que marca la legislació vigent. 

 


