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CAPÍTOL 1:  

PLEC DE CONDICIONS 

ADMINISTRATIVES. 

1.1. Clàusules general del contracte. 

Les clàusules generals del contracte recull tots els tràmits de formalització 
per la compra, l’execució i l’entrega de l’atracció de fira. 

El contracte tindrà com objectiu la venta de l’atracció corresponent al 
projecte. 

El pressupost del projecte, tal i com desglossem en el document 12, te un 
cost de 106.039,82 €, I.V.A. no inclòs, a pagar les corresponents 
certificacions d’obra, que lliurarà el contractista a la direcció facultativa, 
cada mes d’execució. Aquesta haurà de confirmar-la, per poder realitzar el 
pagament, que es farà mitjançant pagares a 190 dies. 

Per tal de formalitzar el contracte, les dues parts hauran de signar el 
document per duplicat, sempre original. 

1.2. Terminis d’execució i entrega. 

L’obra te una durada aproximada de 3 mesos, que començarà a comptar 15 
dies desprès de la firma de contractes. 

En l’ inici d’aquesta es procedir a signar el acta de replanteig, realitzat per 
el director de l’obra, el qual serveix de data d’inici de les obres. 
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Un cop finalitzada l’obra, es realitza, també el director de l’obra, el acta de 
recepció, el qual serà signat per les persones físiques que figuren al 
contracte. 

Aquest document serveix de garantia de l’obra, a partir d’aquell dia, tant el 
contractista com el promotor, garanteixen el bon funcionament de 
l’atracció. 

1.3. Garantia de l’atracció. 

L’execució de l’atracció de fira, te una garantia de 10 anys, vers a 
desperfectes per mala execució.  

El contractista ha de respondre durant el període de garantia, en quan a 
qualsevol desperfecte originat per una execució precària. 
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CAPÍTOL 2: PLEC DE 

CONDICIONS 

TÈCNIQUES. 

2.1. Material subministrat. 

Per tal de garantir, que el material subministrat compleixi els requisits del 
projecte, aquest haurà de garantir el seu procés de fabricació i producció, 
d’acord amb la normativa vigent. 

Per tal de garantir-ho, hauran de complir amb els següents requisits: 

 -Resistència mecànica i estabilitat 

 -Seguretat d’utilització. 

 -Seguretat en cas d’incendi. 

 -Higiene, Salud i medi ambient. 

 -Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

Aquests requisits, que ens ho garanteix el fabricant, poden anar marcats 
amb el Marcatge CE,  que ens determina que el producte compleix amb 
unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 
essencials anteriors, continguts en les Normes Harmonitzades (en EN) i en 
les guies DITE (Guies per el Document d’Idoneïtat Técnica Europea). 

Per tant, el director de l’Execució de l’Obra, haurà de verificar que tots els 
productes, materials, utilitzats compleixin els requisits, documentació 
tècnica, o en el seu defecte tenen el marcatge CE. 

Aquest marcatge haurà d’estar situat en: 
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 -En el producte. 

 -En una etiqueta adherida al mateix. 

 -En el seu envàs o embalatge. 

 -En la documentació comercial que l’acompanya. 

A part del marcatge CE, també haurà de comprovar que en el producte hi 
hagi: 

 -El numero d’identificació de l’organisme notificat. 

 -El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 

 -L a direcció del fabricant. 

 -El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 

-les dues últimes xifres de l’any en el qual s’ha col·locat el marcat en 
el producte. 

 -El número del certificat CE de conformitat. 

 -El nom de la norma harmonitzada. 

-La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació 
normalitzada. 

-Informació addicional que permeti identificar les característiques del 
producte atenent les seves especificacions tècniques. 

2.2. Condicions dels materials. 

Segons el material que arribi a l’obra, s’han de tenir unes consideracions en 
compte, per tal de garantir la qualitat del mateix. 

2.2.1. Formigó. (Fonaments). 

Per el cas del formigó, s’ha de controlar els següents aspectes: 

 

Condicions de subministrament. 

El formigó es transportarà utilitzant procediments adequats per aconseguir 
que el material arribi en les condicions adequades al lloc de lliurament. 
Sense que les característica pròpies del mateix es vegin alterades. 

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en 
pastadores mòbils, el volum del formigó transportat no haurà d’excedir en 
cap cas el 80% del volum total del tambor.  

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o 
morter endurit. 

 

Recepció i control. 
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Per tal de garantir, que la recepció del formigó es fa adequadament, s’haurà 
de planificar prèviament una sèrie de tasques: 

Per una banda prepara els accessos i vials dins l’obra. 

Preparar la recepció del formigó abans. 

Programar l’abocament de forma que els descansos o els horaris de menjar 
no afectin a la posta en obra del formigó. Aquesta programació será 
comunicada a la central de subministrament. 

 

Inspeccions. 

Tot camió de formigó que arribi a l’obra, anirà acompanyat d’una fulla de 
subministrament, que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció de 
l’Obra, el la qual figuraran les següents dades. 

 

 -Nom de la central de fabricació del formigó. 

 -Número de sèrie de l’albarà. 

 -Data i hora d’entrega del formigó. 

 -Nom del responsable de la recepció. 

 -Classe de formigó. Especificacions tècniques. 

 -Hora límit d’ús del formigó. 

 

Assajos. 

S’hauran de realitzar els assajos de consistència, resistència, plasticitat del 
formigó, tal i com s’indica en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
Els resultats dels anàlisis, seran guardats per el director de l’obra. 

 

Recomanacions per el seu ús en obra. 

El temps transcorregut entre l’addició d’aigua de pastat al ciment i als àrids 
i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i mitja. En temps 
calorós,  sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del 
formigó, el temps serà inferior, tret que s’adoptin mesures especials, que 
sempre sense perjudicar la qualitat i resistències del formigó, augmentin el 
temps d’enduriment. 

2.2.2. Acer corrugat.(Armadures sabata fonamentació) 

Condicions de subministrament. 

Els acers s’han de transportar protegits adequadament contra la pluja i 
l’agressivitat ambiental. 

 

Inspeccions. 
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Per tal de garantir la qualitat de l’acer subministrat a l’obra, hem de 
controlar la documentació del mateix. 

El subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà al Director de 
l’obra, qualsevol document d’identificació del producte exigit per la 
reglamentació aplicable o , si escau, per el projecte o per el Director de 
l’obra. 

 

Documentació: 

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides per 
el reglament.  

Si escau, declaració del subministrador signada per una persona física amb 
poder de representació suficient, en la qual ha de constar: la data del 
mateix, si el producte esta en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. 

Durant el subministrament, s’haurà de lliurar les fulles, albarans de cada 
partida o remesa subministrada. 

 

Assajos. 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest 
material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus 
resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell 
de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de 
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de 
la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció 
Facultativa. 

 

Conservació, emmagatzematge i manipulació. 

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament 
contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment 
de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades 
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la 
necessària traçabilitat. 

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període 
d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb 
la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una 
lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial 
per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per 
oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de 
filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes 
inicial de la mostra. 
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En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar 
exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, 
oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix 
disposar d'unes instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les 
següents activitats: 

a. Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 

b. Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

 

Recomanacions per el seu ús en obra. 

Per tal de prevenir la corrosió de les armadures, hem de tenir en compte els 
requisits o consideracions relatives als espessors de recobriment, que 
mostren els quadres adjunts als plànols de fonamentació. 

No es podrà posar en cap situació, una armadura d’acer corrugat en 
contacte amb metalls de diferent potencial galvànic. 

2.2.3. Acer S275 (Estructura metàl·lica torre i pèndols). 

Condicions de subministrament. 

La estructura metàl·lica que compon la torre principal de l’atracció, es 
transportar amb un camió grua, el qual col·locar la torre sobre la sabata de 
fonamentació, prèviament executada. 

Aquesta serà transportada d’una manera segura. De manera que  no es 
produeixin deformacions permanents i els danys superficials siguin mínims. 

 

Recepció i control. 

Per la recepció i el control de la torre, s’han de considerar una sèrie 
d’inspeccions i assajos, que hauran de ser documentats adequadament, i 
lliurats al Director de l’obra. 

En aquest document constarà: 

-Tipus d’acer amplet. 

-Assajos realitzats. 

-Tipus i característiques de les soldadures. 

-Assajos de les soldadures. 

-Certificats d’idoneïtat del producte. 

Tots els assajos realitzats, comprovacions de propietats o característiques 
exigibles es realitzaran segons la normativa vigent. 
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2.3. Fabricació i subministrament. 

Tot el material, sistemes, encolatges, motors, de mecanitzat seran 
transportats a l’obra, seguint amb les prescripcions del fabricant. 

El fabricant haurà d’assegurar que tots els requisits continguts en les 
especificacions de disseny s’han aplicat en la seva totalitat en l’atracció 
completa, i que la qualitat de la fabricació compleix les especificacions de 
disseny. Per l’aprovació final això haurà de ser confirmat per un organisme 
notificador. 

2.2.4. Fabricació. 

El fabricant haurà d’assegurar que les persones participants en la fabricació 
de l’atracció son competents per portar a terme el projecte, i que els 
soldadors estan suficientment qualificats i acceptats d’acord amb les Nomes 
Europees EN 2587-1 (acer) o EN 287-2 (Alumini). Qualsevol muntatge, 
modificació, ajust o alteració de components, haurà de ser realitzada nomes 
per persones qualificades. 

2.2.5. Subministres. 

Tots els materials, parts, conjunts o components implicats en la seguretat 
de l’atracció, hauran de ser conformats amb les especificacions de disseny ii 
amb els requisits de qualitat de les normes europees aplicables o de les 
normes nacionals equivalents. Tots aquests elements hauran de estar 
clarament marcats per un fabricant, subcontractista o subministrador per 
assegurar que poden identificar-se. Els certificats dels materials o les 
especificacions dels components hauran de ser proporcionats per el 
fabricant i subministrador per l’aprovació final. 

2.4. Garantia de la qualitat. 

Nomes persones suficientment qualificades s’encarregaran de la fabricació 
de l’atracció. S’haurà de prestar especial atenció a les inspeccions dels 
components i matèries primeres, inclouen els consumibles, tant els fabricats  
en el taller com els subcontractats. Quan la revisió o les especificacions de 
disseny indiquin que determinades parts son critiques per la seguretat, i 
s’hagin especificat determinats assajos, el fabricant haurà d’assegurar que 
s¡ham previst els preparatius necessaris per els assajos d’aprovació inicial.  

2.2.6. Requisits de qualitat. 

Com a requisits mínims s’han d’aplicar les següents normatives per garantir 
la qualitat dels diferents processos. 

-EN 10160, Examen per ultrasons dels productes plans d’acer 
d’espessors igual o superiors a 6 mm (mètode de reflexió). 
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-EN 10164, Acers de construcció amb resistències majorades a la 
deformació en la direcció perpendicular a la superfície del producte. 
Condicions tècniques de subministra. 

 -EN10204, Producte metàl·lics. Tipus de documents d’inspecció. 

2.2.7. Certificats. 

La certificació dels materials o components d’acord amb la Norma Europea 
EN 10204 es deu realitzar per, al menys, els elements següents: 

 -Acer per elements portants. 

-Components mecànics normalitzats, si no estan en acord o realitzats 
segons un model general de càlcul. 

2.5. Anàlisis i assaig dels materials. 

La elecció d’assajos per part de la direcció de l’obra, no queden recollits en 
aquest plec. De totes maneres el contractista de l’obra esta obligat a 
realitzar-los en el temps demanat, i documentar-los tal i com exigeix la 
normativa vigent. 

L’elecció dels laboratoris, la determinació dels procediments i les normes a 
aplicar per la realització d’assajos i anàlisis, i la interpretació de resultats, 
serà competència exclusiva de la direcció de l’Obra, sigui quin sigui el 
centre o laboratori que hagués designat o acceptat per la seva realització. A 
la vista dels resultats obtinguts, la direcció de l’obra podrà rebutjar els 
materials que consideri que no responen a les condicions adequades. 
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CAPÍTOL 3:  

MANUAL. 

3.1. Generalitats dels manuals. 

El fabricant haurà de proporcionar instruccions comprensibles relatives al 
muntatge, el funcionament, el manteniment. També haurà de proporcionar 
notes o detalls sobre les qualificacions especials del personal. Aquestes 
instruccions hauran d’estar escrites en el idioma del usuari. A mes, s’hauran 
d’afegir en el llibre d’operacions.  

3.1.1. Instruccions de muntatge i desmuntatge. 

Aquestes instruccions hauran de recollir: 

-Les especificacions dels equips especials, eines, materials o parts que es 
necessiten per el muntatge o desmuntatge segur de l’atracció. 

-L’ informació relativa a la preparació dels fonaments. 

-La seqüència de muntatge per mantenir l’estabilitat. 

-Els procediments d’arriostrament o compactació per facilitar la anivellació, 
les toleràncies fora de nivell, les indicacions sobre el embalatge adequat i 
les seves limitacions, la difusió de carregues i els requisits de lastres 
necessaris. 

-Els mètodes correctes per connectar els sistemes elèctrics al 
subministrador d’energia i mètodes per interconectar el subconjunt si es 
necessari. 
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-Els parells de estrenyi per els cargols o perns crítics per la seguretat de 
l’estructura. 

-Els programes d’assajos i d’inspeccions per assegurar un correcte 
funcionament. 

-Els detalls de la posta en a terra per la protecció del enllumenat. 

-Els plànols de l’atracció, amb indicacions dels punts especialment sotmesos 
a carregues i l’ indicació de les carregues màximes que es poden aplicar en 
aquests punts. Qualsevol tipus de preparació per la fonamentació també 
s’haurà d’indicar. 

3.1.2. Instruccions de funcionament. 

-Explicació detallada dels comandaments i les seves funcions. 

-Els procediments recomanats d’entrada i sortida de passatgers i totes les 
limitacions necessàries per prevenir la sobrecàrrega estàtica de l’atracció. 

-Les condicions límit prescrites, indicant qualsevol limitació per els 
passatgers, les limitacions de velocitat de funcionament, el temps del cicle i 
el numero màxim de persones que pot transportar. 

-Totes les limitacions relatives a la distribució de carregues parcials o de 
carregues asimètriques en l’atracció. 

-Els detalls dels sistemes de restriccions de moviments dels passatgers i 
recomanacions per la seva utilització. 

-Els procediments d’evacuació d’emergència. 

-Totes les limitacions mediambientals, per exemple, condicions de vent, 
pluja, ... . durant les quals l’atracció no podrà funcionar. 

3.1.3. Instruccions de manteniment. 

-Una llista dels components que requereixen una lubricació regular, els tipus 
de lubricants adequats i la freqüència de lubricació. 

-Una explicació detallada dels comandaments i de les seves funcions en 
quant a inspecció i manteniment. 

-Una llista dels components que requereixen ser substituïts regularment, 
que inclouen la periodicitat de substitució expressada preferiblement en 
hores de servei. 

-Una llista dels components que requereixen ser inspeccionats regularment, 
que inclogui la freqüència recomanada d’inspecció, hores de servei, i el 
mètode d’inspecció a seguir, visual, assajos no destructius. Els components 
amb temps de vida crític en quan a seguretat hauran d’estar expressament 
identificats. 

-Una relació de tots els assajos específics que s’hauran de realitzar. 
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-Les recomanacions relatives als assajos elèctrics. Aquestes hauran 
d’incloure els assajos de resistència d’aïllament, continuïtat dels conductors, 
protecció de la continuïtat dels conductors i evidencies de la efectivitat dels 
sistemes de tall de corrent residuals, quan estiguin col·locats. 

-Els mètodes per provar la efectivitat dels circuits i comandaments 
d’enclavament. 

-Les recomanacions relatives al manteniment elèctric. 

-Els procediments per un aïllament elèctric segur, d’acord amb les normes 
europees aplicables. 
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CAPÍTOL 4:  

MESURES DE 

SEGURETAT. 

4.1. Introducció  

Aquest document de seguretat i salut en el treball té com a objectiu definir 
els riscos derivats de les operacions i tasques necessàries per a l'execució 
dels treballs descrits en el present projecte, així com els derivats dels 
treballs de reparació, conservació i manteniment, i de les mesures de 
precaució i prevenció mínimes a considerar per evitar o atenuar el més 
possible les conseqüències d'accidents i malalties professionals que 
poguessin ser ocasionades durant l'execució.  

 

4.2. Maquinària i mitjans auxiliars. 

Per la realització de les obres de l’atracció de fira Pèndol doble, es preveuen 
la següent maquinaria i mitjans auxiliars:  

Pales carregadores.  

Retrocarregadora pneumàtica. 

Camió basculant de 20 t. de càrrega.  

Camions formigonera.  
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Camió-bomba pel formigonat.  

Vibrador de formigó.  

Radial.  

Compressor.  

Grups de soldadura i bufadors.  

Camió grua. 

Elevador de persones.  

  

4.3. Riscos derivats de les tasques  

A continuació s'indiquen els riscos que es podrien produir durant l'execució 
de les obres, degut a la utilització de la maquinària i mitjans auxiliars 
necessaris per a l'execució de les mateixes. Es consideren com a tal els 
derivats dels treballs necessaris per a la realització de les obres, 
independentment de la seva naturalesa i origen, i que puguin ser soferts pel 
personal de l’obra durant el termini d'execució dels treballs. Es preveu que 
els més freqüents seran:  

Caigudes del personal.  

Caigudes de material, eines o elements constructius.  

Xocs i/o bolcades de vehicles.  

Atropellaments del personal.  

Talls, cops i enganxades produïdes per màquines, eines, materials...  

Sobreesforços del personal.  

Lesions cutànies, auditives, oculars... 

Risc de danys a tercers. 

 

Atès que no es permetrà el pas a l'obra de persones alienes a la mateixa, 
no es preveu que es produeixin accidents que afectin a terceres persones i 
als seus béns tret que es produeixin per elements de l'obra amb abast 
exterior, com els vehicles de transport. Per tant, es considera que 
existeixen els següents riscos a tercers:  

Atropellaments.  

Col·lisions dels vehicles i/o bolcades.  
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4.4. Aplicació de la seguretat i prevenció 
dels riscos   

A continuació s'indiquen les mesures mínimes a considerar per a assolir i 
mantenir un nivell de seguretat òptim durant l'execució de les obres, de 
manera que s'evitin o atenuïn els efectes dels riscos en el treball.  

S’ha de tenir en compte, que els riscos mes importants en aquest projecte, i 
degut a les dimensions del mateix, son aquells relacionats en treballar en 
altura, tant per les persones que treballaran en si, a l’altura de la torre, com 
les persones que estan a sota, degut als moviments de la grua. 

Ha de estar tota la zona d’actuació de la grua, degudament senyalitzada, no 
es permet la circulació de persones i vehicles sota el radi d’actuació. 

L’operari encarregat del maneig de  la grua, haurà de ser una persona 
competent, amb els deguts carnets de gruista, i l’autorització adequada.  

A continuació anomenem les proteccions individuals mes importants que 
seran obligades per poder treballar a l’obra. 

4.4.1. Proteccions individuals  

Casc de seguretat homologat: 

Característiques tècniques 

Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb arnés de 
subjecció, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.  

Ulleres protectores antipols i antiimpactes.  

Característiques tècniques 

Subministrament d'ulleres de protecció contra impactes (amortitzables en 3 
usos), segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE. 

Subministrament d'ulleres de protecció antipols (amortitzables en 3 usos), 
segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.  

Botes de seguretat homologades per a cada classe de treball. 

Característiques tècniques 

Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i 
plantilles d'acer flexibles, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades 
amb certificat CE.  

Protectors auditius. 

Característiques tècniques 

Subministrament de protector auditiu amb arnès a cap anatòmic i ajust amb 
coixinet central (amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i 
marcat amb certificat CE.  
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Equip d’arnes:  

Característiques tècniques 

Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un 
element d'amarratge incorporat consistent en una cinta tubular elàstica de 
1,5m amb amortidor d'impacte a l'extrem, en bossa de transport 
(amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb 
certificat CE. Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut.  

Cinturons de seguretat específics de cada treball: 

Característiques tècniques 

Subministrament de cinturó de seguretat de subjecció anticaigudes amb 
element d'ancoratge incorporat (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.  

Guants d'ús general de lona i serratge: 

Característiques tècniques 

Subministrament de parell de guants d'ús general de lona i serratge, segons 
R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.  

Granotes de treball.  

Característiques tècniques 

Subministrament de granota de treball de una peça de polièster-cotó, 
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.  

4.4.2. Proteccions i mesures de seguretat col·lectives  

Tancament de les zones on s'executin els treballs.  

Tancament i senyalització de les zones on s'efectuïn excavacions.  

Protecció de caigudes d'objectes.  

4.4.3. Senyalització:  

D'entrada i sortida de vehicles.  

De perill en les proximitats de l'obra.  

De prohibició del pas a persones alienes a l'obra.  

Indicadora de caigudes a diferent nivell i de caiguda d'objectes.  

Baranes de protecció de 1 m d'alçada en vores a diferent nivell i escales.  

Cordes i punts de subjecció per a cinturons de seguretat.  

Senyalització acústica per a la marxa enrere en retroexcavadores, 
camions... 

Indicacions de zona de seguretat per al moviment de la maquinària pesada 
amb prohibició de romandre en el radi d'acció.  
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Rampes d'accés uniformes i amb pendent inferior al 20 %.  

Velocitat de desplaçament de vehicles limitada a 20 km/h.  

Escales de mà amb sabates antilliscament per la part inferior.  

Prohibició de romandre en la zona d'elevació de càrregues. 

Prohibició de treballar en zones amb alçada quan la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h.  

Es disposarà de serveis sanitaris suficients i completament dotats per al 
nombre de treballadors en activitat simultània.  

Es ressalta que la millor protecció de riscos, tant professionals com a 
tercers, és la correcta utilització d'equips, materials i eines així com 
l'execució de qualsevol tipus de treball per part de personal conscient i 
especialitzat en la seva feina professional.  

4.5. Primers auxilis  

Caldrà mantenir un nombre adequat de personal de primers auxilis per 
tractar accidents menors i emergències en el lloc de treball. Aquest personal 
tindrà la formació i la qualificació suficient d'acord amb els requeriments 
estatutaris. 

4.6. Procediments d'emergència  

Els procediments en cas d'emergència estan dissenyats per donar avís de 
perill imminent i per permetre que els treballadors es situïn a un 
emplaçament segur. El director d’obra és responsable d'assegurar que tots 
els empleats estiguin informats dels procediments d'emergència.  

 

4.7. Treballs a grans alçades  

Únicament haurà de treballar a la torre el personal autoritzat.  

S’haurà d'utilitzar el calçat de seguretat, el casc de protecció i l’arnès de 
seguretat mentre s'estigui treballant a la torre. Es recomana també utilitzar 
els guants. 

Durant l'ascensió a la torre s'haurà de realitzar una inspecció visual de 
l'estat de l'escala, dels perns de fixació, de les plataformes i de les anses 
adherides de possibles defectes evidents. En cas de que se’n detectin, 
haurien de realitzar-se immediatament les reparacions pertinents.  

Durant l'ascens, les petites eines o qualsevol altre component solt s'han de 
dur lligats per tal d’evitar –n’he la possible caiguda. 
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Una vegada s'hagi pujat a la torre, haurà de realitzar-se una inspecció 
visual de l'extrem superior de l'escala per a detectar qualsevol defecte.  

4.8. Elevació mecànica  

Sempre que sigui possible, s’ha d’utilitzar l'assistència mecànica en les 
operacions d’elevació.  

Abans de realitzar una ascensió amb la grua, s’ha de comprovar que tot 
l'equip d'ascensió està ben fixat i comprovar que no excedim de la càrrega 
màxima per tal de garantir la seguretat.  

El muntatge ha de realitzar-se únicament per muntadors qualificats.  

El personal que estigui fora del camp visual de la resta de l'equip haurien de 
mantenir contacte via walky-talky per dirigir les operacions.  

4.9. Treballs d'excavació  

Únicament el personal qualificat pot realitzar els treballs d'excavació. El 
director de l’execució d’obra ha d'estar informat de qualsevol treball 
d'excavació que es vagi a realitzar, per facilitar la coordinació amb altres 
treballs que tinguin lloc als voltants.   

4.10. Realització d’un informe en cas 
d’accident  

Una situació d'emergència es produeix com a resultat de la culminació de 
situacions de perill i/o accidents. És de gran importància que la causa de la 
situació es determini i es prenguin les mesures per a evitar qualsevol 
situació d'emergència de la mateixa naturalesa.  

Per tant, és molt important que es realitzi un informe d'accident o d'una 
situació de perill i on sigui aplicable prendre mesures per tal de reduir-ne 
els riscos. 

Una situació d'emergència caldrà ser investigada i se'n informarà a les parts 
corresponents. 
 

 


