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Prefaci  

  

En aquest segon volum d’annexes, la nostra idea és 
realitzar la feina que normalment no es realitza, de 
forma acurada, en empreses constructores. Dit d’una 
altra manera, es tracta de realitzar la feina bruta o 
pesada, d’una forma correcta i fàcilment practicable i 
versàtil per a qualsevol empresa que necessiti 
aquesta informació. 

El nostre objectiu final és intervenir en dos fases d’un 
Projecte Basic de Seguretat d’obra : 

La memòria descriptiva  on, amb l’ajuda del següent 
índex, el consultant podrà focalitzar ràpidament el 
tipus de coberta que necessita realitzar, i la trobarà 
subdividida en totes les fases explicades en el volum 
I, on cadascuna està subdividida en : riscos per fases, 
mesures preventives per a aquests riscos, 
proteccions individuals i col·lectives per protegir  
aquests riscos. 

El Pressupost o Amidaments , aquí el consultant es 
troba amb tots els equips de protecció individual i 
col·lectius detallats per a tota la construcció de cada 
coberta. L’únic que fem és informar de quins equips 
són exactament. Lògicament no podem parlar de 
quantitats i preus ja que això només dependrà de la 
amplitud de la obra i de les relacions comercials que 
cada constructora estableixi amb les seves empreses 
associades. 
En l’apartat d’amidaments de cobertes planes està 
clarament especificat cadascun dels equips per la 
globalitat de cada coberta. No es el mateix cas per a 
les cobertes inclinades. Com ja hem explicat en el 
Volum I, aquestes cobertes tenen varies possibilitats 
d’execució en les fases d’estructura, suport de 
cobertura i aïllament tèrmic. Els amidaments es faran 
específics per a cada possibilitat de cada fase. 
La resta de fases continuaran realitzant-se de manera 
global i conjunta. 
 

 

In this second volume of appendices, our idea 
is to perform work not normally done 
accurately in construction companies. In other 
words, is to perform dirty work or heavy, in a 
practical, versatile and easily correct for any 
company that needs this information.  

 

 

 

Our ultimate goal is to intervene in two phases 
of a Basic Project Security building: 

 

The descriptive memory where, with the 
assistance of the index, the consultant could 
quickly focus the type of roof that he needs 
and find a subdivided with all those phases 
explained in Volume I, where each is 
subdivided into: risk phases, preventive 
measures for these risks, individual and 
collective protections to safeguard these risks.  

 

The Budget and Measurements, here is 
where the consultant will found all the 
individual and collective protective equipment  
groups, detailed for all the construction of each 
roof. All we have done is inform which 
equipment exactly they have. Logically, we can 
not talk about quantities and prices as this 
would only depend on the extent of work and 
business relationships that each enterprise 
sets with their associated companies. 

 

In the section on measurements of flat roofs 
are clearly specified for each equipment 
covered the entirety of each. Not the same 
case for the inclined  roofs. As we explained in 
Volume I, these roofs have several possibilities 
for implementing the phases of structure, 
insulation and support coverage. The 
measurements will be specific to each 
possibility of each phase. The remaining 
phases will continue to be made globally and 
together. 
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Annex I. Memòria Descriptiva 

 

COBERTES PLANES 

1.- COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  
 

La  grava ha d’estar sobre un pendent aconsellat de 1,5% fins a un màxim d’un 5%. Ha de 
ser de cantó rodat i totalment neta. La capa de grava té un espessor màxim de 5 cm. 

Sota la grava s’ha de col·locar una capa separadora per protegir l’aïllament tèrmic que es 
col·loca seguidament .Aquesta capa feta de un filtre sintètic o un filtrant simplement perquè 
l’aigua no s’estanqui  i per impedir que petits àrids l’entravessin  i puguin danyar l’aïllant.  

 
1.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
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- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
1.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
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- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
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- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
1.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
1.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
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- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
1.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
1.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

1.7 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

1.8 PROTECCIÓ DE GRAVA:  Abocament i extensió de grava d’espessor 5-7cm, neta i 
seca amb la prèvia col·locació dels para graves en les boneres de desguàs. 
Granulometria 16/32, lliure d’argiles o llims. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre material punxant o tallant.  
- Cops contra objectes immòbils dins de la zona de treball. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Atrapaments amb les màquines i la banyera. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La grava no sobrepassarà l’extrem superior de la banyera o catúfol i es 

transportarà coberta amb una lona plàstica o de teixit. 
- Serà primordial realitzar un control previ per part d’un tècnic especialitzat quan es 

realitzin treballs relacionats amb elements mòbils com ara la grua, o el cubilot de 
formigó, i comprovar la correcte homologació de cada un dels seus elements així 
com  les característiques tècniques del fabricant. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

2.- COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA  

La coberta plana no transitable de llosa lleugera funciona de la mateixa manera que una 
coberta  no transitable de grava, simplement es substitueix la grava per unes plaques de 
pedra natural o artificial de baix pes, normalment de 25kg/m2 , es per això que normalment 
s’utilitzen per a la rehabilitació ja que alleugereixen molt la càrrega. 

2.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
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RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
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- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
2.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
2.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
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- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
2.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
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- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
2.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
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RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
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- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 

- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

2.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
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- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

2.7 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

2.8 PROTECCIÓ DE LLOSA LLEUGERA: Plaques de pedra natural o artificial de baix 
pes, normalment de 25kg/m2 , s’utilitzen per a la rehabilitació ja que alleugereixen molt la 
càrrega. Entre plaques no es col·loca ningun tipus de juntura per facilitar la lliure dilatació 
de les peces. Es recolzen amb un dispensador metàl·lic, directament sobre la capa 
protectora de punxonament de l ‘aïllament tèrmic, fixades mecànicament amb 
perforacions  entre 3-6cm arribant a perforar l’aïllament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils dins de la zona de treball. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per objectes o eines utilitzades, com el martell, la clau alen, etc. 
- Atrapaments amb les màquines i la banyera. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 

càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per 
fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-
se sota de la zona. 

- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 
càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

3.- COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT  

En aquestes cobertes es tracta de col·locar un recobriment o capa de protecció que sigui 
capaç de suportar sobreesforços, fins i tot, sobreesforços d’ús. 

Les lloses filtrants són plaques de 60x60,  molt similars a les lloses lleugeres de les cobertes 
no transitables; però amb la peculiaritat que son capaces de filtrar l’aigua ja que es tracta 
d’un formigó porós i d’alta resistència. En aquest cas la capa separadora de l’aïllant tèrmic 
és de 4cm de morter. 

3.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
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- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
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- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
3.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
3.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
 
3.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
3.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
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- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
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- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 
protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
3.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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3.7 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

3.8 PROTECCIÓ DE LLOSA FILTRANT: Llosa de formigó prefabricada amb peces 
rectangulars , porós d’alta resistència i està unida a la capa protectora al punxonament 
per una l’amina de PVC i una làmina drenant. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils dins de la zona de treball. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Projecció de partícules de formigó al treballar amb la serra de disc.  
- Atrapaments amb les màquines i la banyera. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 

càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per 
fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-
se sota de la zona. 

- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 
càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

- Al treballar amb la serra mai s’ha de empènyer la peça de treball amb els dits 
polzes de les mans estesos. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques 
- Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les 

màquines com la serra de disc. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
 
4.- COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

Tal i com diu el nom l’acabat es tracta de plaques  sostingudes amb una subestructura, 
aconseguint una càmera d’aire entremig millorant així el comportament higrotèrmic i 
adequant un espai per al pas d’instal·lacions. Entre plaques es deixa un espai per a la lliure 
dilatació i filtració d’aigües. 

Les plaques són de ceràmica, pedra natural ,artificial o sintètica i també de fusta. Aquestes 
estan calculades per a suportar esforços de flexió al esser recolzades en els quatre cantons 
de cada placa, amb un espessor que anirà en funció de la separació entre cada suport, les 
característiques del material i les sobrecàrregues estimades. 

4.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
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- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
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- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
4.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
4.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
 
4.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
4.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
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- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
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- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 
protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
4.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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4.7 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
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- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 

- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

4.8 PROTECCIÓ DE PLAQUES FLOTANTS: Plaques ceràmiques sobre  suports  de 
recolzament per crear una càmera d’aire, les quals, es col·locaran amb una mínima 
separació per absorbir les dilatacions de les peces. Aquestes juntes també tindran la 
funció de lliure pas a l’aigua de pluja perquè es filtri i es recondueixi cap a les boneres 
situades en aquest espai creat pels suports sota les plaques ceràmiques. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants. 
- Cops contra l’apilament de material dins de la zona de treball. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de eines.  
- Projecció de partícules de ceràmica.  
- Atrapaments amb les màquines i la banyera. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 

càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per  
fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-
se sota de la zona. 

- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 
càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les 

màquines com la serra de disc. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

5.- COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES  

A diferencia de les flotants, la coberta plana transitable de plaques fixes és l’eliminació de la 
subestructura i la càmera ventilada per una material fixat i robust com podria ser  un llit de 
sorra. El material d’acabat és el mateix: ceràmica , pedra natural, formigó o morter filtrant, 
etc. 

5.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
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- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
5.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
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- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
 
5.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
5.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
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- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 

- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
5.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
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- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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5.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

5.7 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 
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RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      59     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

5.8 PROTECCIÓ DE PLAQUES FIXES: Són planxes que es conformen de pedra natural 
rebuda amb morter , rajola hidràulica rebuda amb morter o llamborda sobre llit de sorra. 
En tots aquests casos si és morter o llit de sorra el seu gruix no serà inferior a 4cm. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra l’apilament de material dins de la zona de treball. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de eines.  
- Projecció de partícules de ceràmica.  
- Atrapaments en el descens de les càrregues. 
- Atrapaments per bolcada de màquines.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Els llims no sobrepassaran l’extrem superior de la banyera o catúfol i es 

transportarà coberta amb una lona plàstica o de teixit. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 

càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per 
fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-
se sota de la zona. 

- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 
càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat. 

- Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de seguretat  per 
evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, transportant-lo a una velocitat 
adequada per a la seguretat a l’obra. Mai es transportarà a persones. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les 

màquines com la serra de disc. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
6.- COBERTA PLANA ENJARDINADA  

La base d’aquesta coberta es caracteritza en que el seu material de protecció es la capa de 
terra vegetal on es planten diferents especies vegetals. La coberta enjardinada beneficia a la 
coberta amb un millor aïllament tèrmic i acústic, prolongant també la vida del 
impermeabilitzant, a part de que millora l’entorn i les emissions de CO2 i alhora afavoreix el 
paisatge urbà. 

6.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      61     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
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- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
6.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
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- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
6.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 

l’absorbidor. 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 

flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
 
6.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

6.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
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- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
6.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
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- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
6.7 CAPA DRENANT I FILTRANT: La instal·lació d’aquesta capa consisteix en la extensió 
de la l’amina amb els nòduls mirant cap amunt  amb el geotèxtil de major gruix en la part 
inferior .Els nòduls es solapen entre sí de 5 a 10cm. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 



 68                        Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes          

                                                                                                         Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
6.8 CAPA POROSA: Es tracta del abocament de terra de riu mancada d’argiles. La 
profunditat serà de 20-25cm sense compactar. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Atrapaments amb les màquines durant el transport del material. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 
- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 

càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 
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- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Corda semiestàtica amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
6.9 CAPA RESISTENT A PERFORACIÓ D’ARRELS: S’estén un geotèxtil de polipropilè 
sobre la terra de riu, solapant les mantes entre sí uns 10-15cm. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
6.10 MANTELL VEGETAL: S’aboca terra vegetal preparada per a la plantació de la 
vegetació específica. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Atrapaments amb les màquines durant el transport del material. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Risc de picades o mossegades produïdes per éssers vius. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 
- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 

càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

- Insecticida o repel·lent per atacs biològics. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
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- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i vestimenta de pell impermeable resistents a agressions mecàniques i 

biològiques. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
 
7.- COBERTA PLANA ENJARDINADA AMB PAS DE VIANANTS  

La coberta plana enjardinada amb pas de vianants és construeix igual que la plana 
enjardinada, amb l’excepció de què les 4 últimes capes d’aquesta variaran.  

7.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  



 72                        Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes          

                                                                                                         Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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7.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
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- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
7.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
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- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
7.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 
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- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
7.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
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- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 
comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 

- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 
distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
7.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat. 
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- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

7.7 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

7.8 PROTECCIÓ PESANT: Una capa formada per formigó armat de 15cm, com a mínim, 
abocat amb cubilot o des de carrer amb bombeig. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
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- Projecció de partícules de formigó.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 

458. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

7.9 CAPA VARIABLE: Abocament d’aglomerat asfàltic.  

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
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- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops per utilització de eines.  
- Sobreesforç del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics amb l’asfalt en calent. 
- Contactes amb substàncies càustiques. 
- Atropellaments.   
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Risc de malaltia física excés de soroll.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

- Es tallarà el pas en les zones en fase de compactació pel pistó mecànic. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Taps o cascos protectors auditius d’espuma per a treballs exposats a dBA 

permesos, segons la norma EN 352-2. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
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7.10 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

8.- COBERTA PLANA PEL TRÀNSIT RODAT  

La finalitat d’aquesta coberta és la circulació de vehicles, es per això que es necessari un 
disseny que permeti el sobreesforç d’us de grans càrregues. La capa d’acabat o de 
rodament pot ser de formigó o d’aglomerat asfàltic o similars. 

8.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per a 
eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment i 
Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
8.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
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- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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8.3 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
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- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 

- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
8.4 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
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- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
8.5 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
8.6 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

8.7 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
 
 
 



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      91     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 

 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

8.8 CAPA PROTECTORA DE FORMIGÓ: S’abocarà des de carrer una capa de formigó de 
4cm d’espessor armada de tal manera que  protegeixi tots els elements singulars i 
paraments. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes punxants i tallants. 
- Cops contra l’apilament de material dins de la zona de treball. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Atrapaments en el descens de materials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
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- Contactes elèctrics.  
- Contactes amb substàncies càustiques, com el formigó. 
- Explosions de la vibradora.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones els cubilots es guiaran 

mitjançant cordes i descendiran de forma vertical. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 
així com el control de característiques tècniques dels fabricants.  

- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 
adversos al treballador. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
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- Baranes com a mínim de 90cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 
protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  

 
8.9 CAPA DE RODAMENT: Abocament d’aglomerat asfàltic o llosa de formigó.  

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops per utilització de eines.  
- Sobreesforç del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics amb l’asfalt en calent. 
- Contactes amb substàncies càustiques. 
- Atropellaments.   
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Risc de malaltia física excés de soroll.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

- Es tallarà el pas en les zones en fase de compactació pel pistó mecànic. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Taps o cascos protectors auditius d’espuma per a treballs exposats a dBA 

permesos, segons la norma EN 352-2 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

9.- COBERTA PLANA INUNDADA  

Aquesta coberta es caracteritza per tenir aigua com a capa de protecció. Això comporta que 
el nivell d’aquesta haurà de ser controlat permanentment, i es requereix disposar 
d’alimentador d’aigua per evaporacions pel sol i de sobreeixidors per desbordaments. 

9.1 BARRERA DE VAPOR: Capa d’impermeabilitzant impermeable, pot ser làmines de PVC 
o bituminoses. També i més habitual és la imprimació de pintura asfàltica  sobre el forjat 1 
kg/m2. 

RISC D’ACCIDENTS 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de pintura asfàltica i soldadura elèctrica. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics 
- Contactes elèctrics.  
- Contactes amb substàncies càustiques, com els adhesius asfàltics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Guants i calçat especials per realitzar les tasques de pintat i mitjans per a la 
higiene personal. 

- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

9.2 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

9.3 CAPA SEPARADORA DE MORTER: Per tal de protegir l’aïllament  de les capes 
posteriors es recobrirà de morter d’alta resistència morter M-40 o M-80. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Atrapaments amb elements mòbils de màquines. 
- Atrapaments per bolcada de màquines, el carretó. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Els elements mecànics del motor del muntacàrregues estaran coberts per una 

carcassa protectora d’atrapament i caiguda d’objectes. 
- Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de seguretat  per 

evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, transportant-lo a una velocitat 
adequada per a la seguretat a l’obra. Mai es transportarà a persones. 
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- Alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no 
aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos 
o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semi estàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents per evitar el contacte directe amb el 
morter. 

- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

9.4 CAPA DE PROTECCIÓ I FORMACIÓ DE PENDENT: En aquesta coberta al no 
necessitar molta inclinació per a l’evacuació d’aigües es podrà realitzar el pendent  3-5cm de 
gruix i no es farà necessària la formació de paredons de maó. El formigó es bombejarà des 
de carrer o aplicat amb cubilot, formigó de resistència a 28 dies. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
9.5 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric o 
sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
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- Exposició a radiacions ionitzants. 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
 
9.6 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
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RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
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- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 

- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
9.7 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
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- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

9.8 ELEMENTS DE DESAIGÜES: Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
dividint tota la coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les característiques 

tècniques i ultimes revisions de seguretat. 
- Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una distancia 

de seguretat d’aquest i només estarà en funcionament en els moments que es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat aïllant en treballs sobre element metàl·lics i antilliscant. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades i 

per evitar atrapaments en la col·locació de cassoletes. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
9.9 CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de protecció que consisteix normalment en peces de 
gresite, consolidades amb morter de ciment, amb un marge de gruix de 3-4cm. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de plataforma d’elevació per desplom.  
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització d’eines.  
- Atrapaments per bolcada de carretó.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes amb substàncies càustiques com el morter cola.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
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- El gresite o material de protecció es transportarà amb cèrcol metàl·lic perimetral 

per sostenir la càrrega de despreniments. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements amb el muntacàrregues i mantenir la distància de seguretat. 
- Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de seguretat  per 

evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, transportant-lo a una velocitat 
adequada per a la seguretat a l’obra. Mai es transportarà a persones. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

9.10 CAPA D’AIGUA: Omplir la coberta fins al 50% de la seva capacitat. En el moment de 
fer-ho tota la superfície ha d’estar en perfecte estat de neteja, desbrossada de la superfície  i 
desinfecció amb dissolvents. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball.  
- Cops per utilització de manega d’aigua.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Inhalació de productes químics nocius.  
- Contactes amb substàncies càustiques com els dissolvents químics.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
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- Treballar amb la pressió adequada de la mànega. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, marcatge CE. 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions químiques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Màscares protectores per la inhalació de partícules, pols  o químics nocius. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

10.- COBERTA PLANA INDUSTRIAL TIPUS DECK  

Aquest tipus de cobertes es sol buscar molt poca pendent, simplicitat i poc pes 
(aproximadament 10Kg/m2). Com a element base s’utilitza una placa de xapa “nervada” 
d’acer galvanitzat on la pendent es genera amb la pròpia estructura. 

10.1 SUPORT: Són bigues portants amb la missió de transmetre als elements puntuals de 
transmissió d’esforços (pilars) totes les càrregues procedents de la coberta. 

 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina. 
- Projecció de fragments o partícules metàl·liques durant el soldatge.  
- Sobreesforç del treballador.   
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra.(en aquest cas la bastida). 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- S’utilitzarà una carcassa de protecció o unes ulleres que evitin la projecció de 

trossos de disc o partícules del material manipulat sobre el treballador. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades o 

contactes elèctrics. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
 

10.2 PLANXA NERVADA: La planxa d’acer o alumini es recolza directament sobre les 
biguetes nervades, perforant la planxa en les zones coincidents amb els claus de les 
biguetes nervades. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda per desplom de les planxes.  
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Trepitjades contra objectes tallants o punxants.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
- Cops per la utilització d’eines.  
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- Atrapaments durant la col·locació de les planxes. 
- Sobreesforç del treballador en la manipulació de les planxes.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Assegurar-se de la fixació de les plaques i si es necessari apuntalar-les. 
- Els perns d’ancoratge han d’estar prèviament protegits amb peces de plàstic en 

forma de bolet arrodonit. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

10.3 AÏLLANT TÈRMIC: Planxes rígides de poliuretà o poliestirè adherides a la  planxa 
nervada  mitjançant  oxiasfalt en calent o fixada mecànicament amb cargols de polipropilè i 
volanderes als connectors de la bigueta nervada. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
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- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Trepitjades sobre els perns d’ancoratge.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina. 
- Atrapaments durant la col·locació de les planxes. 
- Sobreesforç del treballador en la manipulació de les planxes.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Els perns d’ancoratge han d’estar prèviament protegits amb peces de plàstic en 

forma de bolet arrodonit. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

10.4 IMPERMEABILITZANT: Són planxes metàl·liques o làmines de PVC  o de polietilè 
clorosulfonat (Hypalon) a seguir amb les instruccions del fabricant. També poden ser 
làmines de betum polimèric APP o SBS armades amb filtre de poliester protegit contra 
punxonament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
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- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics.  
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador estigui 

dins del radi d’acció. 
- Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de càrregues es 

realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans. 
- La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les característiques 

tècniques i ultimes revisions de seguretat. 
- Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una distancia 

de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments que es necessiti 
realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 
resistent al foc.   

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

10.5 CAPA DE PROTECCIÓ: És una capa de material impermeable o de grava. Pot estar 
fixat mecànicament o adherit a la ultima làmina impermeabilitzant.  

 RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Atrapaments amb les màquines i la banyera. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics.  
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador estigui 

dins del radi d’acció. 
- Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de càrregues es 

realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 
- Serà primordial realitzar un control previ per part d’un tècnic especialitzat quan es 

realitzin treballs relacionats amb elements mòbils com ara la grua, o el cubilot de 
formigó, i comprovar la correcte homologació de cada un dels seus elements així 
com  les característiques tècniques del fabricant. 

- La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les característiques 
tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

- Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una distancia 
de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments que es necessiti 
realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 
resistent al foc.   

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

11.- COBERTA PLANA INDUSTRIAL TIPUS AUTOPROTEGIDA  

Aquesta coberta és un reflex de la idea antiga del que era una coberta industrial al estar 
construïda amb el formigó de pendents com a suport.  

11.1 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per 
a eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment 
i Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
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- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
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- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 

- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
11.2 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
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- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

11.3 BARRERA DE VAPOR:  És un material laminar amb una resistència adequada al pas 
del vapor,   lamines de betum polimèric adherides una amb l’altre amb adhesiu asfàltic o 
bufador de butà.  

RISC D’ACCIDENTS 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de pintura asfàltica i soldadura elèctrica. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics 
- Contactes elèctrics.  
- Contactes amb substàncies càustiques, com els adhesius asfàltics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Guants i calçat especials per realitzar les tasques de pintat i mitjans per a la 
higiene personal. 

- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

11.4 AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxes rígides d’espuma de poliuretà extruït, de 4cm 
d’espessor, aquestes s’encaixen entre sí per juntures mecanitzades “a media madera” i 
s’encasten amb el parament vertical de final de coberta. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda de material durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines i material. 
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Sobreesforç del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
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- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

11.5 IMPERMEABILITZACIÓ: Són planxes metàl·liques o làmines de PVC  o de polietilè 
clorosulfonat (Hypalon) a seguir amb les instruccions del fabricant. També poden ser 
làmines de betum polimèric APP o SBS armades amb filtre de poliester protegit contra 
punxonament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics.  
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
 



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      117     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador estigui 

dins del radi d’acció. 
- Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de càrregues es 

realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans. 
- La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les característiques 

tècniques i ultimes revisions de seguretat. 
- Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una distancia 

de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments que es necessiti 
realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 
resistent al foc.   

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

11.6 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
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RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
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- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 
desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 

- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

11.7 CAPA DE PROTECCIÓ: És una capa de material impermeable o de grava. Pot estar 
fixat mecànicament o adherit a la ultima làmina impermeabilitzant.  

 RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Atrapaments amb les màquines i la banyera. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics.  
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- En el transport i moviments de material s’assegurarà que cap treballador estigui 

dins del radi d’acció. 
- Per a dirigir els moviments de les plaques mentre el descens de càrregues es 

realitzarà amb cordes o ganxos, no amb les mans. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 
- Serà primordial realitzar un control previ per part d’un tècnic especialitzat quan es 

realitzin treballs relacionats amb elements mòbils com ara la grua, o el cubilot de 
formigó, i comprovar la correcte homologació de cada un dels seus elements així 
com  les característiques tècniques del fabricant. 

- La bombona de butà homologada i marcatge CE. Comprovar les característiques 
tècniques i ultimes revisions de seguretat. 

- Per evitar contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una distancia 
de seguretat d’aquest i només estarà encès en els moments que es necessiti 
realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 
resistent al foc.   

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 

12.- COBERTA PLANA A LA CATALANA  

Aquest tipus de cobertes s’executen amb molt poca pendent , les fa ideals per a terrasses . 
La seva característica més significativa és  la utilització d’una càmera d’aire ventilada per 
façanes, situada sota el paviment i sobre el suport que permet graduar perfectament la 
càrrega tèrmica. Propi de zones mediterrànies. 
Per evitar que pugi entrar aigua dins de la càmera a través de les obertures , tenim que 
col·locar sobreeixidors un nivell per sota de la cota de ventilació, la qual es realitza amb 
obertures a façana a nivell de càmera d’aire. 
 

12.1 BARRERA DE VAPOR I COL·LOCACIÓ DELS SUPORTS DE  COBERTURA:  Sobre 
la capa de formigó armat de l’estructura es distribueixen “plots” o potes de suport, poden ser 
peces de material termoplàstic , metàl·lic o de fusta. Units a l’estructura amb cargols 
perforants al formigó. Però el més habitual o usat són suports o línies de mestres 
col·locades de cantell i encolades amb morter, formant els coneguts envanets de sostremort. 
Tot aquest material s’ha de transportar a coberta amb muntacàrregues o grua torre. 

RISC D’ACCIDENTS 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
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- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball i les fileres de maó. 
- Cops per la utilització d’eines, martellades.  
- Atrapaments en el descens de càrregues. 
- Atrapaments per bolcada de màquines com el carretó. 
- Sobreesforços del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter. 
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 

càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per 
fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-
se sota de la zona. 

- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 
càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

- Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de seguretat  per 
evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, transportant-lo a una velocitat 
adequada per a la seguretat a l’obra. Mai es transportarà a persones. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 



 122                        Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes          

                                                                                                         Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
12.2 AÏLLAMENT TÈRMIC:  Es sol usar espuma de poliuretà expandit injectat amb pistola o 
llana de roca encastat entre els envanets de sostremort o entre els “plots” en la part inferior. 

RISC D’ACCIDENTS 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball i les fileres de maó. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
- Projecció de partícules o fragments procedents de la pistola d’injecció.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Inhalació o ingestió del poliuretà projectat.  
- Contactes amb substàncies càustiques com l’espuma de poliuretà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 

esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s de 

l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la possible 
inhalació d’aquestes. També unes ulleres protectores contra la projecció de 
partícules. 
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- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
12.3 EMBOLCALL:  Es solapen dues línies de rajola ceràmica contrapetjades, i la primera 
fila es recolze i s’encaixa amb guies de fusta alineades amb els plots o els envanets de 
sostremort. 

RISC D’ACCIDENTS 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball i les fileres de maó. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
- Projecció de partícules procedents de la radial.  
- Atrapaments en el descens de les càrregues o bolcament de l’apilament de 

material. 
- Sobreesforços del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter. 
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 

càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per 
fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-
se sota de la zona. 

- Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de 
càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol metàl·lic per sostenir 
la càrrega de despreniments. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les 

màquines com la serra de disc. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 
12.4 FORMIGÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS:  Formació del pendent de coberta per 
a eliminar i evacuar aigües pluvials. Es realitza amb formigó alleugerit o morter de ciment 
i Perlita T-10. Per realitzar el  pendent es replantegen mestres de maó o ciment abans 
d’abocar el formigó.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització de manegues.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter i formigó.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  
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- Explosions de vibrador.  
- Risc de malaltia física per vibracions i sorolls prolongats.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones els cubilots es guiaran mitjançant 

cordes i descendiran de forma vertical. 
- Per controlar la manega de formigó aquesta es manejarà mínim amb dos operaris 

i es travaran les parts de la manega susceptibles a moviments. 
- S’haurà de realitzar un control de qualitat exhaustiu dels materials rebuts a obra 

així com el control de característiques tècniques dels fabricants. 
- Establir temps de descans periòdics (10min/h) per tal de moderar els afectes 

adversos al treballador. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, conforme la normativa EN 

149:2001. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 

ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos del formigó. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
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- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
12.5 ELEMENTS DE DESGUÀS:  Es tracta de la instal·lació de sifons o tubs de desaigua 
sobre la superfície de formació de pendents i cada 40m2 de superfície de coberta en 
planta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines.  
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Risc d’atrapament de les mans en la col·locació de les cassoletes.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions dl gas butà.  
- Risc de malaltia física per vibracions prolongades.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
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- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 
resistent al foc.   

- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 
elèctrics. 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
12.6 IMPERMEABILITZACIÓ:  Es tracta de la col·locació de làmines de betum polimèric 
o sintètiques o solapades. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions del gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 

l’absorbidor. 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 

flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
 
12.7 SÒCOLS PERIMETRALS I INTERIORS : Es tracta de la col·locació de làmines de 
0,5m oxiasfàltiques  auto protegides amb alumini  gofrat i revestit de revestiment acrílic 
com a protecció a la intempèrie. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Risc de talls per utilització de eines o per la morfologia dels materials. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques o químics nocius.  
- Explosions de gas butà.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
12.8 TRACTAMENT DE JUNTES : Si hi ha l’existència de juntes en una coberta, en el 
cas de tindre una llum excessiva per poder evacuar les aigües o suportar els esforços de 
flexió. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops per utilització de eines. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats en la zona de treball.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques com la resina de poliuretà. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
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- Explosions de gas butà.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 

màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

12.9 CAPA CONTRA PUNXONAMENT:  Extensions de làmina de teixit i no teixit, 
compostes per fils continus de polipropilè- polietilè soldades tèrmicament. 

RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
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- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Projecció de partícules i fragments perjudicials per utilització de soldadors.  
- Atrapament de les extremitats pel tipus de material utilitzat 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- La bombona de butà estarà homologada i amb marcatge CE. S’haurà de 

comprovar les característiques tècniques i últimes revisions de seguretat. 
- Per evitar el contacte directe entre bombona i bufador, es treballarà a una 

distància de seguretat d’aquest i només s’utilitzarà en el moment en què es 
necessiti realitzar l’acció. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Màscares amb lents de protecció especial per soldadors, formades per una 
màscara de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics i cremades. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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12.10 CAPA D’ACABAT O PROTECCIÓ: Aquesta capa pot estar formada per enrajolat 
ceràmic, llosa de formigó o material metàl·lic. La ceràmica es col·loca en dos capes 
contrapetjades fixades amb morter de ciment. 

RISC D’ACCIDENTS 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils apilats en la zona de treball. 
- Cops o contactes durant el transport del material. 
- Cops per la utilització d’eines, martellades, amb el carretó.  
- Projecció de partícules procedents de la serra de disc.  
- Atrapaments en el descens de càrregues. 
- Atrapaments per bolcada de màquines com el carretó. 
- Sobreesforços del treballador.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter. 
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de separar els operaris de la 

zona de càrrega i descàrrega de material. 
- Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les 

càrregues de forma vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per 
fer-ho. Durant el descens o càrrega de la grua quedarà totalment prohibit situar-
se sota de la zona. 

- Durant l’elevació o transport de peces de ceràmica o metàl·liques sobre un palet 
o plataforma de càrrega, sense estabilitat garantida, es disposarà d’un cèrcol 
metàl·lic per sostenir la càrrega de despreniments. 

- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

- Distribuir la càrrega del carretó uniformement, deixant un marge de seguretat  per 
evitar vessaments sense sobrecarregar el carretó, transportant-lo a una velocitat 
adequada per a la seguretat a l’obra. Mai es transportarà a persones. 

- Podem citar alguns factors per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- 
esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre 
de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 
cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
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homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les 

màquines com la serra de disc. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar.  
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar petites altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la part inferior, 

protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.  
 



 134                        Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes          

                                                                                                         Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

  

 

COBERTES INCLINADES 

 

 
1.- ESTRUCTURA RESISTENT  
 

L’estructura resistent s’ha de calcular tenint en compte les sobrecàrregues degudes a la neu 
o aigua, a les necessitats de manteniment  i al pes de la pròpia coberta. Podríem agrupar en 
3 els diferents tipus d’estructura resistent: 
 

- Estructura contínua:  Com podrien ser els forjats i lloses realitzades “in situ” o les 
lloses prefabricades.  

- Estructura discontinua pesada: Composada de formigó (“in situ” o prefabricat), 
acer i fusta laminada o envanets de sostremort. 

- Estructura discontinua lleugera prefabricada: Ja siguin perfils de xapes 
galvanitzades, o taulons de fusta unides amb platines dentades d’acer 
galvanitzat.  

 
1.1 ENCAVALLADES DE FUSTA O METÀL·LIQUES:  Formen part del grup d’estructura 

discontinua pesada, i aquestes encavallades creen una “gelosia” de suport per al 
suport o superfície de recolzament de cobertura. S’uniran mitjançant cargols, o amb 
soldadures en el cas de les metàl·liques. 

 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes i personal per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització d’eines, com el martell.  
- Projecció de fragments procedents de la serra de disc.  
- Atrapaments en el descens de material a coberta. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
 

MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Assegurar-se de la fixació, ancoratge o apuntalament del les encavallades abans 

de treballar sobre d’aquestes. 
- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones, la càrrega 

descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 
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- Per la manipulació o col·locació d’encavallades l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes de pell i antilliscants, suficientment flexibles 
per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines. 
- Col·locació d’unes ulleres de projecció enfront les partícules procedents tant del 

disc com del material manipulat, conforme la normativa EN 149:2001. Durant la 
utilització de soldadura també serà adequada la col·locació d’una màscara 
formada per  una pantalla de lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos. 

- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
1.2 ENVANETS DE SOSTREMORT: Són un tipus d’estructura discontinua pesada, els 

quals es situaran sobre el forjat de formigó in situ. Consisteix en una fàbrica de 
totxanes amb un conglomerant i desplaçats entre si una filada. 

 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Projecció de fragments procedents de la radial.  
- Atrapaments en el descens de material a coberta. 
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- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- S’haurà de realitzar per part d’un tècnic el control previ de l’estat de resistència 
del forjat inferior. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors. 
- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 

descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. 
- Seguir la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 

d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 
- Podem citar alguns factors durant la col·locació d’envanets de sostremort per 

evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos de 
més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes de pell i antilliscants, suficientment flexibles 
per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines. 
- Col·locació d’una màscara de projecció enfront les partícules o trossos 

procedents tant del disc com del material manipulat, conforme la normativa EN 
149:2001. 

- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
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- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 
l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 

 
 
1.3 TAULONS DE FUSTA O ACER: Dintre del grup d’estructura discontinua lleugera 

aquests taulons que tenen una ràpida execució i un procés executiu industrialitzat. 
Aquests taulons aniran units amb platines i cargols d’alta resistència, tot soldat amb 
bufador i amb utilització de rigiditzadors i carteles en els encontres dels taulons per 
enfortir els punts dèbils de l’estructura. 

 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes i personal per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització d’eines, com el martell.  
- Projecció de fragments procedents de la radial.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics a través de soldadures. 
- Contactes elèctrics.  
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Assegurar-se de la fixació, ancoratge o apuntalaments dels taulons de fusta o 
acer abans de treballar sobre d’aquestes. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra així com la plataforma superior de la 
bastida per tal d’evitar la caiguda dels operaris.   

- Per evitar cops o desequilibris a les persones d’obra la càrrega descendent de la 
grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És primordial seguir 
la corresponent planificació  i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir la distància de seguretat entre ells. 

- Per la manipulació o col·locació dels taulons de fusta o acer l’operari precisarà de 
l’ajuda d’un altre operari per tal de reduir el risc de sobreesforç. També es podrà 
aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals 
de càrregues superiors a 25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 

l’absorbidor. 
- Calçat de seguretat com les botes de pell i antilliscants, suficientment flexibles per 

mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- S’utilitzarà una carcassa de protecció o unes ulleres que evitin la projecció de 

trossos de disc o partícules del material manipulat sobre el treballador. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar les possibles cremades o 

contactes elèctrics. 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de mànigues i davantal i roba 

resistent al foc.   
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
2.- SUPORT DE COBERTURA 

 
És l’element situat entremig de l’estructura resistent i la cobertura, la seva missió és la de 
formar els faldons de la coberta. Per tant el seu disseny sempre anirà acord  amb 
l’estructura resistent i la cobertura. 
 

2.1 CORRETGES: Les corretges solen formar part de l’estructura resistent, tot i que 
també ens són útils per la formació de faldons o suportar les peces solapades de 
cobertura i alhora transmetre les càrregues i sobrecàrregues de la coberta. Es solen 
recolzar entre parets oposades distanciades de l’ordre de 2,5- 3 metres. Si estan més 
allunyades es pot col·locar una biga entremig.  Poden ser metàl·liques o de fusta. 
Generalment s’utilitzen per a peces solapades grans. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes i personal per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització d’eines, com el martell.  
- Projecció de fragments procedents de la radial.  
- Atrapaments en el descens de material a coberta. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Assegurar-se de la fixació, ancoratge o apuntalament del les bigues de fusta o 
acer abans de treballar sobre d’aquestes. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i diferenciar les zones de treball 
entre les zones de material apilat. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones, la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Podem citar alguns factors durant la col·locació de corretges per evitar el risc  
índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, 
aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals 
de càrregues superiors a 25 cm 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Col·locació de màscares o ulleres protectores enfront a la projecció de partícules 
tant de la pròpia radial com els materials que s’hi manipulin. 

- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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2.2 GUIES: Elements lineals els quals es poden col·locar en capa única quan tots ells 
estan col·locats de forma horitzontal o amb doble capa col·locant les guies verticals en 
direcció la pendent i a sobre els horitzontals per tal de fixar-hi la cobertura. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització d’eines, com el martell.  
- Projecció de fragments procedents de la radial.  
- Atrapaments en el descens de material a coberta. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais d’apilament de 
material amb els espais de treball. 

- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 
el perímetre i les obertures interiors. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Podem citar alguns factors durant la col·locació de guies per evitar el risc  índole 
osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg, 
aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals 
de càrregues superiors a 25 cm 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Col·locació de màscara o ulleres protectores per la projecció de partícules durant 
la utilització de la radial. 

- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      141     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m.. 
 
2.3 TAULELLS DE FUSTA:  Són suports continus de fusta on s’hi recolzen cobertures 
flexibles com les plaques asfàltiques o les làmines metàl·liques, i fins i tot pissarres de 
petita dimensió. Doten d’una economia en mà d’obra gràcies a la seva senzilla 
col·locació i la possibilitat d’incorporar tractaments per a la humitat i contra agents 
biològics, i fins i tot són ignífugs. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes i personal per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització d’eines, com el martell.  
- Projecció de fragments procedents de la radial.  
- Atrapaments en el descens de material a coberta. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Assegurar-se de la fixació, ancoratge o apuntalament dels taulells abans de 
treballar sobre d’aquests. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais d’apilament de 
material amb els espais de treball. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Podem citar alguns factors durant la col·locació de taulells de fusta per evitar el 
risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 
25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments 
verticals de càrregues superiors a 25 cm. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà especial per a treballs 
realitzats amb serratges. 

- Màscara o ulleres protectores de pols generada per eines com la radial.   
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m.. 
 
2.4 TAULELLS DE FORMIGÓ:  Són suports continus formats per taulells de formigó on 
s’hi recolzen cobertures flexibles com les plaques asfàltiques o les làmines metàl·liques, i 
fins i tot pissarres de petita dimensió. Aquests taulells han de procurar quedar alineats i 
sense desnivells superiors a 5mm. Per disminuir el seu pes es fan taulells alleugerits 
amb forats en l’interior. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes i personal per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Atrapaments en el descens de material a coberta. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
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- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Assegurar-se de la fixació, ancoratge o apuntalament dels taulells abans de 
treballar sobre d’aquests. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais d’apilament de 
material amb els espais de treball. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- S’hauran de mobilitzar els taulells per a la seva col·locació amb més de 2 
operaris, on aquests no podran no aixecar pesos de més de 25kg, i hauran 
d’aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals 
de càrregues superiors a 25 cm. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del 
turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
2.5 ENCADELLATS DE CERÀMICA:  La secció transversal dels encadellats està 
formada per dos peces ceràmiques, i en el sentit longitudinal una successió de peces. 
Entre els canals de les peces es disposen les barres d’acer i es recobreixen amb morter. 
 
 
 



 144                        Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes          

                                                                                                         Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

  

 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes i personal per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Cops per utilització d’eines, com el martell.  
- Projecció de fragments procedents de la serra de disc. 
- Atrapaments en el descens de material a coberta. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics.  
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Assegurar-se de la fixació dels encadellats ceràmics, i del pes que resisteixen 
abans de treballar sobre d’aquests. 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar els espais d’apilament de 
material amb els espais de treball. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos 
de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del 
turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació d’ulleres o pantalles protectores davant l’ utilització de la serra de disc 

per evitar la projecció de partícules. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
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- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

 
3.- AÏLLAMENT TÈRMIC:  
 

Aquest component és l’element que reduirà les pèrdues o abundàncies tèrmiques. 
 

3.1 PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT I POLIURETÀ EXPAN DIT: Es presenta en 
planxes de pocs centímetres, les quals poden tenir cantells llisos o bé encaixats a mitja 
fusta. Es fixen a un suport mecànicament mitjançant cargols que travessen l’aïllament 
tèrmic i perforen el suport. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Atrapaments en la col·locació i fixació de l’aïllant. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes amb substàncies càustiques.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra distingint entre la zona de treball i la 
zona de material d’apilament. 

- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 
el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 

- Podem citar alguns factors durant la col·locació i fixació de les plaques d’aïllant 
per evitar el risc  índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos 
de més de 25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer 
aixecaments verticals de càrregues superiors a 25 cm 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat,com botes de pell i antilliscants, suficientment flexibles per 
mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m.. 
 
3.2 POLIURETÀ PROJECTAT:  s’utilitzarà una màquina de projecció especial, la qual 
proporcionarà una potència adequada per controlar la dosificació del producte, així com 
la regulació del caudal i la pressió. Generalment el poliuretà projectat s’utilitzarà per 
cobertes de làmines o de plaques. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines.  
- Projecció de fragments o partícules procedents de la injecció de l’aïllant. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives procedents de l’aïllant. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el poliuretà. 
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s de 

l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la possible 
inhalació d’aquestes.   

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m.. 
 
3.3 LLANA DE ROCA, LLANA DE VIDRE:  El seu muntatge ha de ser sobre una 
superfície plana amb una capa de morter per adherir-la. En la llana de roca o llana de 
vidre és important la col·locació superior d’una capa separadora o filtre impermeable al 
aigua i permeable al vapor d’aigua. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives procedents de l’aïllant. 
- Contactes amb substàncies càustiques. 
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra. 
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Mascareta protectora pels fragments o partícules de vidre o llana que pugin 

dispersar-se en l’aire durant la col·locació així com protecció alhora per la 
possible inhalació d’aquestes.   

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m.. 
 
 
 
 
4.- COBERTA INCLINADA DE TEULES  
 
4.1 IMPERMEABILITZANT: És una capa de filtre estès en paral·lel a l’aleró i s’aplica 
sobre el carener i l’ aiguafons solapant 7,5 cm longitudinalment i 15 cm en els extrems. 
Aquestes poden ser làmines d’oxiasfalt, làmines de betum modificat o pintures 
bituminoses. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Atrapaments en la col·locació i fixació de la làmina. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com la massilla asfàltica o silicona.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de treball de les 
d’apilament de material. 

- Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta evitant les 
sobrecàrregues puntuals.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
4.2 COBRIJUNTES I ENCONTRES AMB PARAMENTS VERTICALS : El cobrijuntes 
d’acer galvanitzat s’ha de pintar prèviament per ambdós cares amb pintura bituminosa o 
una altra especial per a metalls. Aquest es col·loca en els laterals dels faldons o en 
zones d’encontre amb parament vertical, aiguafons, careners, etc. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
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- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Atrapaments durant la fixació mecànica de l’element.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra. 
- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 

prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ utilització 

de la pistola fixadora de claus. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
4.3 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
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canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
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4.4 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES TEULES: Les teules es fixen al suport base amb 
claus o sobre guies obtenint alhora ventilació. Per sota dels pendents mínimes que ens 
exigeix el CTE haurem d’adoptar mesures per tal de garantir en tot cas l’estanquitat de la 
coberta, així com fer front a l’estabilitat de les teules enfront al lliscament. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com el morter.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de treball amb 
les d’apilament de material. 

- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 
el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 

- Les caixes de material o l’apilament d’aquestes es realitzarà de forma repartida 
per ésser col·locades posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

- Durant la col·locació de teules l’operari haurà de no aixecar pesos de més de 
25kg, aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments 
verticals de càrregues superiors a 25 cm, per tal de reduir les molèsties lumbars. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del 
turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
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- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

   
5.- COBERTA INCLINADA DE PISSARRES  

 
5.1 IMPERMEABILITZANT: És una capa de filtre estès en paral·lel a l’aleró i s’aplica 
sobre el carener i l’ aiguafons solapant 7,5 cm longitudinalment i 15 cm en els extrems. 
Aquestes poden ser làmines d’oxiasfalt, làmines de betum modificat o pintures 
bituminoses. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Atrapaments en la col·locació i fixació de la làmina. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com la massilla asfàltica o silicona.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de treball de les 
d’apilament de material. 

- Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta evitant les 
sobrecàrregues puntuals.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 
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- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 

flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
5.2 COBRIJUNTES I ENCONTRES AMB PARAMENTS VERTICALS : El cobrijuntes 
d’acer galvanitzat s’ha de pintar prèviament per ambdós cares amb pintura bituminosa o 
una altra especial per a metalls. Aquest es col·loca en els laterals dels faldons o en 
zones d’encontre amb parament vertical, aiguafons, careners, etc. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Atrapaments durant la fixació mecànica de l’element.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra. 
- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 

prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ utilització 

de la pistola fixadora de claus. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
5.3 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
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- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
5.4 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES PLAQUES DE PISSARR A: El muntatge de les 
plaques de pissarra s’inicia des de l’aleró fins al carener. Sobre la filera precedent es 
situa la següent, la qual estarà desplaçada lateralment a una distància igual a mitja 
placa. La subjecció de les plaques de pissarra es realitza mitjançant claus o ganxos.   
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos des de màquines mòbils. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Atrapaments en el descens del material a la zona de treball. 
- Sobreesforços del treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
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MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
- Les caixes de material o l’apilament d’aquestes es realitzarà de forma repartida 

per ésser col·locades posteriorment sense cap sobrecàrrega. 
- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 

descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- El treballador durant l’aixecament de plaques de pissarra haurà de tenir en 
compte que per tal de procurar no patir lesions lumbars haurà d’aproximar la 
càrrega al centre de gravetat del cos i no fer aixecaments verticals de càrregues 
superiors  a 25 cm.  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del 
turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
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6.- COBERTA INCLINADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  

 
6.1 IMPERMEABILITZANT: És una capa de filtre estès en paral·lel a l’aleró i s’aplica 
sobre el carener i l’ aiguafons solapant 7,5 cm longitudinalment i 15 cm en els extrems. 
Aquestes poden ser làmines d’oxiasfalt, làmines de betum modificat o pintures 
bituminoses. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Atrapaments en la col·locació i fixació de la làmina. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com la massilla asfàltica o silicona.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de treball de les 
d’apilament de material. 

- Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta evitant les 
sobrecàrregues puntuals.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
 



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      159     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 
6.2 COBRIJUNTES I ENCONTRES AMB PARAMENTS VERTICALS : El cobrijuntes 
d’acer galvanitzat s’ha de pintar prèviament per ambdós cares amb pintura bituminosa o 
una altra especial per a metalls. Aquest es col·loca en els laterals dels faldons o en 
zones d’encontre amb parament vertical, aiguafons, careners, etc. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Atrapaments durant la fixació mecànica de l’element.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra. 
- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 

prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
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- Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ utilització 

de la pistola fixadora de claus. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
6.3 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
6.4 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES PLAQUES ASFÀLTIQUE S: Per a la fixació de 
les plaques s’han d’utilitzar elements mecànics com són els claus (d’acer galvanitzat, 
alumini o coure) i els ganxos. D’altra banda, la unió entre plaques es farà mitjançant 
bufador (gas propà o butà) o adhesius (pegament, productes d’aplicació en fred).   
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines. 
- Projecció de claus durant la fixació mecànica.  
- Atrapaments en el descens del material a la zona de treball. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics. 
- Contactes elèctrics procedents de màquines. 
- Contacte amb adhesius. 
- Exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants.  
- Explosions procedents de gas butà.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- La zona de treball es mantindrà neta i polida en tot moment.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
- L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser col·locat 

posteriorment sense cap sobrecàrrega. 
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- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 

descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- En el cas de soldadura de butà s’haurà de realitzar un control de qualitat 
exhaustiu així com el control de característiques tècniques dels fabricants, junt 
amb un control de manteniment i funcionament de la màquina. Es treballarà a una 
distància de seguretat suficient com perquè el bufador no estigui directament en 
contacte amb el bufador. I aquest només estarà en funcionament durant el treball 
a realitzar de soldatge. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. En el cas de soldadura el calçat 
serà aïllant a baixes temperatures en treballs sobre elements metàl·lics. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació d’ulleres per evitar la projecció durant la fixació dels claus o cargols. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca del 

perforador portàtil. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el contacte elèctric i tèrmic. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
7.- COBERTA INCLINADA DE LÀMINES METÀL·LIQUES  

 
7.1 IMPERMEABILITZANT: És una capa de filtre estès en paral·lel a l’aleró i s’aplica 
sobre el carener i l’ aiguafons solapant 7,5 cm longitudinalment i 15 cm en els extrems. 
Aquestes poden ser làmines d’oxiasfalt, làmines de betum modificat o pintures 
bituminoses. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
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- Cops durant la utilització d’eines.  
- Atrapaments en la col·locació i fixació de la làmina. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques, com la massilla asfàltica o silicona.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i separar les zones de treball de les 
d’apilament de material. 

- Els aplegaments de rulls de material bituminós es faran entre falques que 
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta evitant les 
sobrecàrregues puntuals.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides col·locades en el perímetre de 

l’aleró de coberta. Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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7.2 COBRIJUNTES I ENCONTRES AMB PARAMENTS VERTICALS : El cobrijuntes 
d’acer galvanitzat s’ha de pintar prèviament per ambdós cares amb pintura bituminosa o 
una altra especial per a metalls. Aquest es col·loca en els laterals dels faldons o en 
zones d’encontre amb parament vertical, aiguafons, careners, etc. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Projecció de partícules o fragments.  
- Atrapaments durant la fixació mecànica de l’element.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir un ordre i neteja de la zona de treball de l’obra. 
- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 

prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació d’una màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ utilització 

de la pistola fixadora de claus. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca de 

la pistola perforadora. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
7.3 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
7.4 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES LÀMINES METÀL·LIQU ES: Ja que les làmines 
són d’un espessor molt petit, aquestes s’han de col·locar  sobre un suport continu que 
pot ser de pi, avet o taulons hidròfugs. Els elements de fixació més utilitzats són els claus 
i les grapes d’acer inoxidable o coure.   
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines. 
- Projecció de claus durant la fixació mecànica.  
- Atrapaments en el descens del material a la zona de treball. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics procedents de màquines. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
- L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser col·locat 

posteriorment sense cap sobrecàrrega. 
- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 

descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
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- S’utilitzaran ulleres de seguretat contra propagacions durant l’ utilització del 
perforador portàtil. 

- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca del 
perforador portàtil. 

- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
 
8.- COBERTA INCLINADA DE FIBROCIMENT  

 
8.1 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
8.2 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES PLAQUES DE FIBROCI MENT: El muntatge es 
realitza de baix cap amunt i en sentit oposat a la direcció dels vents dominants. La 
direcció de la forma ondulada de les plaques serà la de la línia de màxim pendent. Els 
claus i cargols són els elements de fixació, en general aquests solen ser claus o cargols 
que perforen i alhora rosquen. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops o contactes amb objectes immòbils.  
- Cops durant la utilització d’eines o material. 
- Projecció de claus durant la fixació mecànica.  
- Atrapaments en el descens del material a la zona de treball. 
- Sobreesforços pel treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics procedents de màquines. 
- Inhalació o ingestió de partícules nocives procedents del fibrociment.  

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i diferenciar entre zona de treball i 
zona d’apilament de material. 

- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 
el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
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- L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser col·locat 
posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 
prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

- Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca del 

perforador portàtil. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el contacte elèctric i tèrmic. 
- Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
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9.- COBERTA DE PLAQUES ONDULADES BITUMINOSES  

 
9.1 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi  
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
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9.2 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES PLAQUES ONDULADES BITUMINOSES: El 
muntatge es realitza de baix cap amunt i en sentit oposat a la direcció dels vents 
dominants. La direcció de la forma ondulada de les plaques serà la de la línia de màxim 
pendent. Els claus i cargols són els elements de fixació, en general aquests solen ser 
claus o cargols que perforen i alhora rosquen. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops o contactes amb objectes immòbils.  
- Cops durant la utilització d’eines o material. 
- Projecció de claus durant la fixació mecànica.  
- Atrapaments en el descens del material a la zona de treball. 
- Sobreesforços pel treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics procedents de màquines. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i diferenciar entre zona de treball i 
zona d’apilament de material. 

- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 
el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 

- L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser col·locat 
posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 
prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

- Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca del 

perforador portàtil. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el contacte elèctric i tèrmic. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
10.- COBERTA DE PLAQUES SINTÈTIQUES  

 
10.1 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 
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- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
10.2 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES PLAQUES SINTÈTIQU ES: El muntatge es 
realitza de baix cap amunt i en sentit oposat a la direcció dels vents dominants. La 
direcció de la forma ondulada de les plaques serà la de la línia de màxim pendent. Els 
claus i cargols són els elements de fixació, en general aquests solen ser claus o cargols 
que perforen i alhora rosquen. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops o contactes amb objectes immòbils.  
- Cops durant la utilització d’eines o material. 
- Projecció de claus durant la fixació mecànica.  
- Atrapaments en el descens del material a la zona de treball. 
- Sobreesforços pel treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics procedents de màquines. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i diferenciar entre zona de treball i 
zona d’apilament de material. 
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- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
- L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser col·locat 

posteriorment sense cap sobrecàrrega. 
- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 

descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 
prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

- Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat. 
- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca del 

perforador portàtil. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el contacte elèctric i tèrmic. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
11.- COBERTA DE PLAQUES METÀL·LIQUES  

 
11.1 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
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RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
11.2 COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE LES PLAQUES METÀL·LIQ UES: Es solapen les 
plaques en sentit de la pendent de forma oposada als vents dominants. El solapament 
lateral serà de mitja, una o dos ondes depenent del perfil de la placa. Els cargols 
perforadors d’acer inoxidable col·locats amb volanderes de neoprè són els elements de 
fixació més utilitzats. 
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RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Trepitjades sobre objectes tallants o punxants.  
- Cops o contactes amb objectes immòbils.  
- Cops durant la utilització d’eines o material. 
- Projecció de claus durant la fixació mecànica.  
- Atrapaments en el descens del material a la zona de treball. 
- Sobreesforços pel treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics procedents de màquines. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra i diferenciar entre zona de treball i 
zona d’apilament de material. 

- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 
el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 

- L’apilament de material es realitzarà de forma repartida per ésser col·locat 
posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

- Per evitar cops, desequilibris o fins i tot atrapaments a les persones la càrrega 
descendent de la grua torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És 
important seguir la planificació i organització de l’obra durant el moviment 
d’elements mòbils i mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Quan es realitzi un treball amb pistola fixa – claus s’acordonarà la zona en 
prevenció de danys a altres operaris. Abans de posar-la en funcionament es 
comprovarà l’absència d’operaris en l’eix de dispar per darrere de la superfície de 
treball, així com la presència de canalitzacions ocultes. 

- Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i treballs amb eines. 
- Col·locació d’ulleres adequades contra impactes d’alta velocitat. 
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- S’utilitzarà roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments amb la broca del 
perforador portàtil. 

- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el contacte elèctric i tèrmic. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
12.- COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX IN SITU  
 
12.1 SISTEMES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 
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- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 

suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
12.2 FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ DEL PANELL: La primera xapa metàl·lica es fixa a 
l’estructura portant amb els nervis en sentit de la pendent de la coberta. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines o material. 
- Atrapaments durant la col·locació i transport del panell.  
- Sobreesforços pel treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
- Per evitar cops o desequilibris a les persones, la càrrega descendent de la grua 

torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És important seguir la 
planificació i organització de l’obra durant el moviment d’elements mòbils i 
mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Els operaris hauran de portar un únic panell i sempre es col·locaran de dos en 
dos operaris o més depenen de la longitud d’aquest.   

- Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      179     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
12.3 COL·LOCACIÓ DEL TAPAJUNTS: Mitjançant la col·locació del tapajunts metàl·lics 
encaixats a pressió es garanteix l’estanquitat.  
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Atrapaments durant la col·locació la col·locació del tapajunts.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
12.4 COL·LOCACIÓ DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC I LA XAPA D’ ACABAT: Es 
desenrotlla la manta de llana de vidre des de la part alta de la coberta fins l’aleró i la 
xapa metàl·lica extrema es clava directament a la primera en les separacions, 
comprimint en aquest punt la llana de vidre. 

 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines o material. 
- Atrapaments durant la col·locació i transport del panell.  
- Sobreesforços pel treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Inhalació o ingestió de partícules nocives procedents de la fibra de vidre.  
- Contactes amb substàncies càustiques.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Els aplegaments de rulls de material aïllant es faran entre falques que impedeixin 

que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta evitant les 
sobrecàrregues puntuals.   

- Per evitar cops o desequilibris a les persones, la càrrega descendent de la grua 
torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És important seguir la 
planificació i organització de l’obra durant el moviment d’elements mòbils i 
mantenir-hi una distància de seguretat. 

- Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

- Els operaris hauran de portar un únic panell i sempre es col·locaran de dos en 
dos operaris o més depenen de la longitud d’aquest.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 
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- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s de 

l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la possible 
inhalació d’aquestes.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
13.- COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX 
PREFABRICAT  
 
13.1 SISTEMA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: En aquest sistema s’’utilitzaran canalons i 
baixants de PVC o metàl·lics, ja siguin de zinc, alumini, coure, acer, o acer inoxidable. El 
canaló vist va fixat mitjançant abraçadores on la seva distància dependrà de la secció del 
canaló i de l’existència o no de neu. El canaló té diferents punts de subjecció sempre hi 
quan la unió sigui impermeable i les peces de cobertura sobresurtin mínim 5 cm sobre el 
canaló. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes durant la manipulació que realitzi l’operari. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines.  
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir  polida i ordenada la zona de treball.   
- Es prohibiran els aplegaments de material en una distància inferior a 2 metres en 

el perímetre i les obertures interiors, o establir una zona d’apilament segura i fixa. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
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- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes 

elèctrics. 
- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola 

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 

 
13.2 COL·LOCACIÓ DEL PANELL: Es col·loca l’aïllant i finalment la xapa exterior 
col·locada vertical o horitzontalment. Aquest panell permet una fixació oculta aconseguint 
una bon aplanat, i garanteix una estanquitat. 
 
RISC D’ACCIDENTS 
 

- Caiguda de personal a diferent nivell per perímetre o claraboies.  
- Caiguda dels operaris al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes despresos a un treballador que no els manipula. 
- Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines. 
- Cops durant la utilització d’eines o material. 
- Atrapaments durant la col·locació i transport del panell.  
- Sobreesforços pel treballador. 
- Exposició a radiació solar o temperatures ambientals extremes. 
- Inhalació o ingestió de partícules nocives procedents de la fibra de vidre.  
- Contactes amb substàncies càustiques.  
- Risc de malaltia per contacte amb agents químics. 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

- Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. 
- Els aplegaments de rulls de material aïllant es faran entre falques que impedeixin 

que caiguin i rodin per la coberta, es repartiran a coberta evitant les 
sobrecàrregues puntuals.   

- Per evitar cops o desequilibris a les persones, la càrrega descendent de la grua 
torre descendirà de forma vertical guiada amb cordes. És important seguir la 
planificació i organització de l’obra durant el moviment d’elements mòbils i 
mantenir-hi una distància de seguretat. 
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- Per la manipulació o col·locació de les plaques l’operari precisarà de l’ajuda d’un 
altre operari per tal de reduir el risc. També es podrà aproximar la càrrega al 
centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues superiors a 
25 cm.   

- Els operaris hauran de portar un únic panell i sempre es col·locaran de dos en 
dos operaris o més depenen de la longitud d’aquest.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. 

- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342. 
- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355. 

- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb 
l’absorbidor. 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment 
flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, CE. 

- Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques. 
- Col·locació de faixa de protecció dorsolumbar. 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell. 
- Mascareta protectora pels fragments o partícules que pugin desprendre’s de 

l’aplicació de l’aïllament projectat així com protecció alhora per la possible 
inhalació d’aquestes.   

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Col·locació de xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies. 
- Col·locació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot 

desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail. 
- Passarel·les d’accés per tal de salvaguardar diferents altures. 
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Annex II. Amidaments 

COBERTES PLANES 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE GRAVA  

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges. 
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2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.14 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.15 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.    

2.16 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

 

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE LLOSA LLEUGERA 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    
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2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges.    

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.14 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.15 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.    

2.16 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

COBERTA PLANA TRANSITABLE DE LLOSA FILTRANT 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     
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2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges. 
 

   

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.14 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.15 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.    

2.16 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

COBERTA PLANA  TRANSITABLE DE PLAQUES FLOTANTS  

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       
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1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges. 
 

   

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.14 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.15 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.    

2.16 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.   
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COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLAQUES FIXES 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges.    

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     
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2.14 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.15 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458. 
 

   

2.16 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

COBERTA PLANA ENJARDINADA  

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    
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2.8 Ut 

- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges.    

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
biològiques. 
 

   
2.13 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.14 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.15 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.16 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.    

2.17 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

2.18 Ut 
- Vestimenta de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques i biològiques.    

 

 

COBERTA PLANA ENJARDINADA AMB PAS DE VIANANTS  

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    



Projecte Final de Grau. Anàlisi de les condicions de seguretat en la fase de cobertes      193     

Mireia Puig Rusiñol i Arnau Segarra Isern 

 

  

 Annex II  

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó.    

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges. 
 

   

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.14 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.15 Ut 
- Taps o cascos protectors auditius d’espuma per a 
treballs exposats a dBA permesos, segons la norma EN    

2.16 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.    

2.17 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

COBERTA PLANA PEL TRÀNSIT RODAT  

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       
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1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges.    

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.14 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.16 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458. 
 

   

2.17 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.   
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COBERTA PLANA INUNDADA  

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001.    

2.7 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Ut 
- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340.    

2.10 Par 
- Guants i calçat especials per realitzar les tasques de 
pintat i mitjans per a la higiene personal.    

2.11 Par 
- Guants de pell impermeable resistents per evitar el 
contacte directe amb el morter. 
 

   

2.12 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     
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2.13 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.14 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.15 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.16 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.17 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

 

COBERTA PLANA INDUSTRIAL TIPUS DECK 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, marcatge CE.    
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2.6 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.7 Ut 

- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.8 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.9 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.10 Par 

- Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, 
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada 
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 
420 
 

   
2.11 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.12 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.13 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.14 Par 

- Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN 344. 
 

   

2.15 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

 

 

 

COBERTA PLANA INDUSTRIAL TIPUS AUTOPROTEGIDA 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    
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Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, marcatge CE.    

2.6 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.7 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001. 
 

   

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó. 
 

   

2.9 Par 

- Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, 
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada 
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 
420 
 

   

2.10 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.12 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges. 
 

   

2.13 Par 
- Guants i calçat especials per realitzar les tasques de 
pintat i mitjans per a la higiene personal. 
 

   
2.14 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.15 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.16 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458. 
 

   

2.17 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.18 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      
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2.19 Ut 
- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340    

 

 

COBERTA PLANA CATALANA 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar petites altures.       

1.4 Ml 
- Baranes de 90 cm d’altura, rígides, amb rodapeu a la 
part interior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç 
de 150kg/m.    

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, marcatge CE.    

2.6 Ut 
- Màscares amb lents de protecció especial per 
soldadors, formades per una màscara de lents que filtra 
els rajos ultraviolats i infrarojos.    

2.7 Ut 
- Mascareta protectora de pols i fums nocius comuns, 
conforme la normativa EN 149:2001. 
 

   

2.8 Ut 
- Ulleres  contra impactes d’alta velocitat  i a la radiació 
ultraviolada o solar. Ulleres de protecció contra esquitxos 
del formigó.  
 

   

2.9 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     
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2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els contactes elèctrics i cremades.     

2.11 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges. 
 

   
2.12 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.13 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.14 Par 
- Protectors auditius de tap d’espuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458. 
 

   

2.15 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

2.16 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.      

 

COBERTES INCLINADES 

1. ESTRUCTURES RESISTENTS: 
 

ESTRUCTURA RESISTENT: ENCAVALLADES DE FUSTA O 
METÀL·LIQUES 
Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    
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2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, 
CE.    

2.6 Par 
- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i 
treballs amb eines.     

2.7 Ut 

- Col·locació d’unes ulleres de projecció enfront les 
partícules procedents tant del disc com del material 
manipulat, conforme la normativa EN 149:2001. Durant la 
utilització de soldadura també serà adequada la 
col·locació d’una màscara formada per  una pantalla de 
lents que filtra els rajos ultraviolats i infrarojos.     

2.8 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.9 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell. 

2.8 Ut 
Crema 
solar 

2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
les possibles cremades.     

 

 

ESTRUCTURA RESISTENT: ENVANETS DE SOSTREMORT 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     
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2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, 
CE.    

2.6 Par 
- Guants de cuir que permetin la manipulació de material i 
treballs amb eines.     

2.7 Ut 

- Col·locació d’una màscara de projecció enfront les 
partícules o trossos procedents tant del disc com del 
material manipulat, conforme la normativa EN 149:2001.     

2.8 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.    

2.11 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843.     

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA RESISTENT: TAULONS DE FUSTA O ACER 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
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Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat com les botes de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, 
CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut 

- Carcassa de protecció o unes ulleres que evitin la 
projecció de trossos de disc o partícules del material 
manipulat sobre el treballador.     

2.8 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.9 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
les possibles cremades o contactes elèctrics.    

2.11 Ut 
- Vestimenta adequada per a soldador, composada de 
mànigues i davantal i roba resistent al foc.       

2.12 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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2.  SUPORTS DE COBERTURA:  

 

SUPORT DE COBERTURA: CORRETGES 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges.     

2.7 Ut 

- Màscares o ulleres protectores enfront a la projecció de 
partícules tant de la pròpia radial com els materials que 
s’hi manipulin.     

2.8 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.9 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.    

2.11 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843 
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SUPORT DE COBERTURA: GUIES 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges.     

2.7 Ut 
- Màscara o ulleres protectores per la projecció de 
partícules durant la utilització de la radial. 

    
2.8 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.9 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.    

2.11 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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SUPORT DE COBERTURA: TAULELLS DE FUSTA 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants americà reforçat en la zona del palmell de la mà 
especial per a treballs realitzats amb serratges.     

2.7 Ut 
- Màscara o ulleres protectores de pols generada per 
eines com la radial.   

    

2.8 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.    

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.     
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SUPORT DE COBERTURA: TAULELLS DE FORMIGÓ 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.8 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell. 
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SUPORT DE COBERTURA: ENCADELLATS DE CERÀMICA 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut 
- Ulleres o pantalles protectores davant l’ utilització de la 
serra de disc per evitar la projecció de partícules. 

    
2.8 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.9 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.    

2.11 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843 
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3. AÏLLAMENTS TÈRMICS:  
 

AÏLLAMENT TÈRMIC: PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT I 
POLIURETÀ EXPANDIT 
Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 

- Calçat de seguretat,com botes de pell i antilliscants, 
suficientment flexibles per mantenir la sensibilitat al peu, 
CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.8 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     
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AÏLLAMENT TÈRMIC: POLIURETÀ PROJECTAT 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut 

- Mascareta protectora pels fragments o partícules que 
pugin desprendre’s de l’aplicació de l’aïllament projectat 
així com protecció alhora per la possible inhalació 
d’aquestes.   

    

2.8 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.9 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.    

2.10 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 
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AÏLLAMENT TÈRMIC: LLANA DE ROCA, LLANA DE VIDRE 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 

- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut 

- Mascareta protectora pels fragments o partícules de 
vidre o llana que pugin dispersar-se en l’aire durant la 
col·locació així com protecció alhora per la possible 
inhalació d’aquestes.       

2.8 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     
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COBERTA INCLINADA DE TEULES (fase 4a - 7a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Col·locació d’una màscara per evitar les possibles 
projeccions durant l’ utilització de la pistola fixadora de 
claus. 
 

   

2.7 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.8 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.    

2.12 Par 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 
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2.13 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    

2.14 Ut 
- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

   
 

 

COBERTA INCLINADA DE PISSARRES (fase 4a - 7a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Col·locació d’una màscara per evitar les possibles 
projeccions durant l’ utilització de la pistola fixadora de 
claus. 
 

   

2.7 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     
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2.8 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.    

2.12 Par 

- Parella de botes resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica. 
    

2.13 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    

2.14 Ut 
- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

   
 

COBERTA INCLINADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES (fase 4a - 7a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    
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2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ 
utilització de la pistola fixadora de claus. 
 

   

2.7 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.8 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.9 Ut 
- Ulleres per evitar la projecció durant la fixació dels claus 
o cargols. 
 

   

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.12 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el 
contacte elèctric i tèrmic    

2.13 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    

2.14 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca del perforador portàtil.    

2.15 Ut 
- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

   
 

COBERTA INCLINADA DE LÀMINES METÀL·LIQUES (fase 4a - 7a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

1.4 Ml 
- Baranes com a mínim de 90 cm d’altura i rígides 
col·locades en el perímetre de l’aleró de coberta. 
Capacitat d’esforç de 150kg/m. 
 

   

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    
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2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Màscara per evitar les possibles projeccions durant l’ 
utilització de la pistola fixadora de claus. 
 

   

2.7 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.8 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.9 Ut 
- Ulleres de seguretat contra propagacions durant 
l’utilització del perforador portàtil. 
 

   

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el 
contacte elèctric i tèrmic    

2.12 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    

2.13 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca del perforador portàtil. 
 

   

2.14 Ut 
- Granota de treball per a pintura, de polièster i cotó, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

   
 

 

 

 

COBERTA INCLINADA DE FIBROCIMENT (fase 3a - 7a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       
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Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Ut 
- Màscara per protegir-se de les partícules que poden 
desprendre el fibrociment.  
 

   

2.7 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.8 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.9 Ut 
- Ulleres de seguretat contra propagacions durant 
l’utilització del perforador portàtil. 
 

   
2.10 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.11 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.12 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el 
contacte elèctric i tèrmic    

2.13 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    
 

COBERTA INCLINADA DE PLAQUES ONDULADES BITUMINOSES 
(fase 3a - 7a) 
Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       
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1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.8 Ut 
- Ulleres de seguretat contra propagacions durant 
l’utilització del perforador portàtil. 
 

   
2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el 
contacte elèctric i tèrmic    

2.12 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    
 

 

COBERTA INCLINADA DE PLAQUES SINTÈTIQUES (fase 3a - 7a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       
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1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355    

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.8 Ut 
- Ulleres de seguretat contra propagacions durant 
l’utilització del perforador portàtil. 
 

   
2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el 
contacte elèctric i tèrmic    

2.12 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    
 

COBERTA INCLINADA DE PLAQUES METÀL·LIQUES (fase 3a - 7a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       
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Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 
- Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i 
antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.     

2.7 Ut 
- Roba de treball ajustada al cos per evitar atrapaments 
amb la broca de la pistola perforadora.     

2.8 Ut 
- Ulleres de seguretat contra propagacions durant 
l’utilització del perforador portàtil. 
 

   
2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar.     

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar el 
contacte elèctric i tèrmic    

2.12 Par 

- Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843. 

    
 

 

COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX IN SITU (fase 3a - 6a) 

Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       

1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       
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 Annex II  

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell 
i antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE.    

2.6 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.    

2.7 Ut 

- Mascareta protectora pels fragments o partícules que 
pugin desprendre’s de l’aplicació de l’aïllament projectat 
així com protecció alhora per la possible inhalació 
d’aquestes.   
 

   

2.8 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar. 
    

2.9 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.10 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.     

2.11 Par 

- Botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, amb puntera reforçada, homologades segons 
DIN 4843.    

 

COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX PREFABRICAT (fase 
2a-3a) 
Sistemes de protecció col·lectiva  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

1.1 Ml - Xarxes perimetrals al llarg del perímetre i claraboies.       

1.2 Ml 
- Línies de vida subjectada rígidament; on el treballador 
pot desplaçar-se horitzontalment al llarg del rail.       
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1.3 Ml - Passarel·les d’accés per salvaguardar diferents altures.       

Sistemes de protecció individual  

Nº Uts Concepte Nºuts  Preu 
(€) 

Import 
(€) 

2.1 Ut 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons 
UNE-EN 812.     

2.2 Ut 
- Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, 
norma EN-342.    

2.3 Ut 

- Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 
 

   

2.4 Ml 
- Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus 
d’ancoratge junt amb l’absorbidor.    

2.5 Par 

- Calçat de seguretat com són les botes o sabates de pell 
i antilliscants, suficientment flexibles per mantenir la 
sensibilitat al peu, CE. 

   

2.7 Par 
- Guants de pell impermeable resistents a agressions 
mecàniques.    

2.8 Ut 

- Mascareta protectora pels fragments o partícules que 
pugin desprendre’s de l’aplicació de l’aïllament projectat 
així com protecció alhora per la possible inhalació 
d’aquestes.   
 

   

2.9 Ut - Faixa de protecció dorsolumbar. 
    

2.10 Ut 
- Crema solar amb factor solar apropiat segons la 
pigmentació de la pell.     

2.11 Par 
- Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar 
els possibles contactes elèctrics.     

2.12 Par 

- Botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, amb puntera reforçada, homologades segons 
DIN 4843.    

 

 

 

 


