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1. CARACTERÍSTIQUES DE LES PASSAREL·LES 

 

Les passarel·les telescòpiques tenen la valoració d’instal·lació electromecànica. 

 

Com que l’aeroport cal que continui operatiu durant el transcurs de la instal·lació i treballs de 

manteniment de les passarel·les, aquestes tasques s’hauran de planificar de manera que les 

posibles molèsties que es puguin causar als passatgers es minimitzin durant la seva 

instal·lació. Així com les mesures de seguretat complementàries per evitar les molèsties als 

passatgers. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

La instal·lació elèctrica engloba el cablejat i connexió de tota la instal·lació elèctrica necessària 

per a la posada en servei de les passarel·les, englobant les següents instal·lacions: 

 

 - Escomesa Centre de Transformació - Armaris de distribució CBTH 

  - Distribució elèctrica CBTH – Quadre en columna. 

  - Armari APP.  

  - Distribució elèctrica maniobra. 

  - Equip de control. 

 

 

2. UNITATS CONSTRUCTIVES DE LES PASSAREL·LES 

 

Les unitats constructives que composen la passarel·la són les següents: 

 

  1.- Estructures 

  2.- Instal·lacions mecàniques 

  3.- Electricitat 

  4.- Sistema de control 

  5.- Posada en servei i manteniment 

 

 

 

 

 



Implantació de passarel·les en aeroport                                                                                       ANNEX E  4 

 

3. RISCOS 

 

A continuació es citen els potencials riscos previstos en la realització de les unitats contrcutives 

que presenta l’obra. 

 

S’estableix un llistat de riscos, sense correlacionar-la amb la llista d’unitats contructives, això és 

perquè fer un llistat per unitat seria molt reiteratiu, degut a que la gran majoria de riscos es 

presenten en la majoria d’unitats mencionades. 

 

Riscos professionals 

 

 -  Atropellaments 

 -  Col·lisions 

-  Volcades de vehícles i màquines 

 -  Caiguda al mateix nivell 

  -  Cops 

  -  Projecció de partícules als ulls 

  -  Caiguda de materials i objectes 

  -  Soroll 

  -  Pols 

  -  Vibracions 

  -  Erosions i contussions en la manipulació 

  -  Ferides produï des per màquines tallants 

  -  Electrocucions 

  -  Incendis i explossions 

  -  Pròpies de soldadura elèctrica 

  -  Intoxicacions por fums, ressines i pintures especials 

  -  Propis de desbarbadores, trepants, etc. 

  -  Propis de grues i equips d’elevació 

  -  Per efecte mecànic del vent 

 -  Per aiguats amb descàrregues elèctriques 

 

Riscos per danys a tercers 

 

Els derivats de la proximitat d’altres instal·lacions en funcionament i la possibilitat que circuli 

personal aliè a la obra en l’àrea de treball. 
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  -  Atropellaments 

  -  Caiguda d’objectes 

  -  Caigudes al mateix i diferents nivells 

  -  En general, gran part dels enumerats anteriorment 

 

A més a més hi ha la possibilitat de danys en propietats de tercers, a l’haver-hi en la zona de 

treball serveis que interfereixen, amb el risc de ser interrompudes i amb les conseqüències que 

d’això se’n poden derivar. 

 

4.  PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

 

Proteccions individuals 

 

Aquestes proteccions individuals hauran de ser utilitzades d’acord amb el risc potencial del 

treeball a desenvolupar en cada moment, amb diferents abastos segons la part del cos que 

pugui veure’s afectada. 

 

  Protecció del cap 

  -  Cascs, ulleres contra impactes i antipols 

  -  Mascaretes antipols i antigasos 

  -  Filtres per a mascaretes 

  -  Pantalla contra la projecció de partícules 

  -  Ulleres de soldador 

   -  Ulleres d’oxitall 

  -  Pantalla de soldador 

   -  Protectors auditius 

 

  Proteccions del cos 

  -  Cinturons de seguretat de subjecció 

  -  Cinturó de seguretat de caiguda 

  -  Cinturó antivibratori 

  -  Tratges d’aigua 

  -  Manils de soldador 

 

  Proteccions de les extremitats superiors 
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  -  Guants de cuir i antitall, per a la manipulació materials i objectes 

  -  Guants de soldador 

 

  Proteccions de les extremitats inferiors 

  -  Botes de seguretat per a carregar pesos, descarregar i per a la manipulació de 

matetrials 

 -  Polaines de soldador 

 

Proteccions col·lectives 

 

  -  Tanques de limitació i protecció 

  -  Senyals de seguretat de prohibició 

  -  Cinta de senyalització 

  -  Senyalització reflectant 

  -  Topalls de desplaçament de vehícles 

   -  Passadissos de seguretat contra la caiguda d’objectes 

   -  Cables per a subjectar els cinturons de seguretat 

  -  Anclatges de cables 

   -  Plataformes de treball 

  -  Extintors 

  -  Ganxos per a reparacions, conservacions i manteniment 

 

Formació 

 

 Els operaris estran degudament formats en les matèries de seguretat i higiene per a dur a 

terme els treballs de fabricació que caldrà realitzar. 

 

Medicina preventiva i Primers Auxilis 

 

 Farmaciola 

 Es disposa d’una farmaciola de primers auxilis. 
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Assistència accidentats 

 

S’estarà informat de la ubicació dels diferents Centres Mèdics, Mútues Patronals, Mutualitats 

Laborals, Ambulatoris, etc. On cal traslladar els accidentats per tal d’agilitzar el seu trasllat i que 

puguin rebre un tractament el més ràpid i efectiu possible. 

 

Caldrà disposar sempre d’una llista de telèfons i direccions dels Centres assignats per a les 

urgències, ambulàncies, taxis, etc per a garantir un transport dels possibles accidentats als 

Centres d’Assistència de manera ràpida. 

 

Reconeixement Mèdic 

 

Tot el personal que intervingui en tasques de muntatge i instal·lació, cal que hagi passat un 

reconeixement mèdic previ al treball. L’aigua destinada al consum dels treballadors es prendrà 

de la xarxa de subministrament potable i, en seu defecte, en garrafes de 5 litres no retornables 

ni reomplibles. 
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5.  MANTENIMEN MECÀNIC 

 

Descripció de les tasques: 

 

La o les estructures metàl·liques, estaran conformades en tallers amb els seues elements 

soldats, carteles, etc. i la corresponent capa d’imprimació antioxidant per a la seva col·locació i 

muntatge. 

 

El muntatge de les diferents parts o grups de la passarel·la s’ensamblarant en el mateix 

aeroport. Es realitzarà amb ajuda de la grua torre o bé utilitzant la grua automòbil de major 

capacitat de càrrega, amb l’ajuda de personal especialista si fos necessari. 

 

La maquinària més freqüent a utilitzar seran les grues automòbils, grups de soldadura, 

esmeriladores, etc. 

 

Riscos més freqüents: 

 

 - Caiguda des de nivells superios de persones, en les fases de muntatge de l’estructura 

 - Cremades degudes a guspires elèctriques originades per la soldadura 

 - Caiguda d’objectes a diferents nivells (cops de martell, estenalles, fusta, àrids, etc.) 

 - Cops i talls a les mans, cames i cap, degut a objectes o eines 

 - Partícules als ulls 

 - Electrocucions per contacte indirecte o directe 

 - Cremades 

 - Caigudes al mateix nivell, per falta d’ordre i neteja en les plantes 

 - Incendis 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

 

 -  Les eines de mà s’enganxaran amb el mosquetó per evitar les caigudes a d’altres 

nivells. 

 -  Per accedir a l’interior de l’obra s’utilitzarà sempre l’accés autoritzat. 

 -  Quan la grua aixequi la ferralla, plaques, estructures, el personal no estarà sota de les 

càrregues suspeses. 

 

En referència a les zones d’estructura metàl·lica, tindrem en compte: 
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 - Els perfils s’apilaran d’una manera endreçada sobre suports de fusta fins a formar 

capes d’una alçada no superior als 1,50 m. 

 - Les maniobres d’ubicació "in situ" de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) estaran  

governanes por tres operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant cordes subjectades 

als extrems seguint les indicacions del tercer d’ells 

 - No es començaran les soldadures sense la posada a terra provisional de les masses de 

“terra” de l’estructura i els aparells d’elevació (grues), etc. s/NTE-IEP 

 - S’evitarà que cap operari estigui sotmès a la pluja de guspires de soldadura, acotant les 

àrees de perill 

 - Es prohibeix aixecar a una nova alçada si abans no s’han acabat els cordons de 

soldaruda de la inmediata inferior 

 - Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran desde bastides metàl·liques 

tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. d’amplada, i una barana perimetral de 90 

cm. Composada de passamans, barra intermitja i sòcol 

 - Les operacions de soldadura a les alçades es realitzaran des l’interior d’una guindola de 

soldador, amb una barana perimetral d’1 m. d’alçada formada per passamans, barra 

intermitja i sòcol. El soldador, a més a més, lligarà el mosquetó del cinturó a un cable de 

seguretat o a argolles soldades per a aquesta finalitat en la perfileria 

 - Es prohibeix desplaçar-se sobre les ales d’una biga sense cordar-se el cinturó de 

seguretat 

 - Els perfils s’aixecaran tallats a la mida que ho requereixi el muntatge. S’evitarà l’oxitall 

en alçades, tot evitant riscos innecessaris 

 - L’aixecament de bigues metàl·liques es realitzarà a través de dos punts de subjecció 

(mitjançant eslingues) 

- L’alçat de les bigues es realitzarà amb dues eslingues en cada un dels seus extrems, 

per dos punts 

 - L’aixecament de les bigues metàl·liques (perfileria) es guiarà mitjançant sogues fins a la 

seva “presentació”, mai dirèctament amb les mans, per evitar empentes, talls i 

aixafaments 

 - Els pilars verticals s’aixecaran en posció vertical essent guiats per mitjà de nusos de 

gobern, mai amb les mans. L’”assentament” i “puntejat” es realitzarà immediatament 

 - Es suspendran els treballs de soldadura, (muntatge d’estructures) amb vents iguals o 

superiors als 60 km/h. 

 - Es prohibeix desplegar mànegues o cablejat elèctric de forma desendreçada. Sempre 

que sigui possible es penjaran dels “peus drets”, pilars o paraments verticals 



Implantació de passarel·les en aeroport                                                                                       ANNEX E  10 

 

 - Les bombones de gas d’ús en la obra romandran, en tot moment, a l’interior del carretó 

portaampolles corresponent 

 - Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie en règim de pluges, en 

prevenció de risc elèctric 

 - Es prohibeix la utilització d’ampolles (o bombones) de gasos liquats en posició inclinada 

 - Els encenedors per soldadura mitjançant gasos liquats, en aquesta obra, estaran dotats 

de vàlvules antiretrocés de la flama, en prevenció de riscos d’explossió 

 

Proteccions personals: 

 

 - Ús de pantalles adequades de protecció contra guspires, per als soldadors 

- Calçat amb sola reforçada anticlaus 

 - Elm de soldador 

 - Guants de goma, botes de goma, durant l’abocament del formigó 

-  Ús d’una vestimenta adequada i calçat aï llant, sense ferratges ni claus per als soldadors 

-  Ulleres de seguretat antiprojecccions 

 - Els elements que permetin penjar objectes no permetran que oscil·lin 

-  Els "penjolls" s’efectuaran amb “doble seguretat” de manera que quedi assegurada 

l’estabilitat en cas que alguna d’elles falli 

 

Proteccions col·lectives: 

 

 - Restarà prohibit l’ús de cordes amb banderoles de senyalització, a mode de protecció, 

tot i que es poden utilitzar per a delimitar les zones de treball 

 - Les baranes, del tipus indicat en els plànols, s’aniran desmuntant, endreçant-les en un 

lloc sec i protegit 

 - Es disposarà de falsos sostres protegits amb xapes per a soldadures puntuals 

 

Acabats i instal·lacions 

 

Descripció de les tasques: 

Les instal·lacions es composen de: electricitat, pintura i sistemes de control. 

 

Riscos més freqüents: 

 Pintura i barniços: 

  -  Intoxicació por emanació 
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   -  Explosions i incendis 

-  Esquitxaments a la cara durant la seva aplicació, sobretot en sostres, amb 

entrada de cossos extranys als ulls 

  -  Caigudes al mateix nivell per un ús inadequat dels mitjans auxiliars 

   -  Contactes amb l’energia elèctrica 

 

 Instal·lacions d’electricitat i de control: 

-  Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell, per un ús incorrecte de les 

escales, etc. 

  -  Electrocucions 

   -  Talls en extremitats superiors, per l’utilització de grues i conductors 

   -  Incendis per una incorrecta instal·lació elèctrica 

 

Proteccions personales i col·lectives: 

 Proteccions personals: 

  -  Tratge de treball 

   -  Guants de goma fina o cautxú natural 

  -  Manoples de cuir 

   -  Ulleres de seguretat 

   -  Ulleres protectores 

  -  Mascaretes antipols 

   -  Ulleres antiprojeccions 

 

 

Proteccions col·lectives: 

-  Utilització de mitjans auxiliars adequats per a la realització de les tasques 

(escales, bastides). La zona de treball estarà ordenada i nèta. 

-  Els elements de fusta s’asseguraran convenientment en tots aquells llocs on 

s’hi ubicaran, fins a la seva fixació definitiva. 

-  Les zones de traball tindran una il·luminació mínima de 100 Lux. a una alçada 

de 2 m. 
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6.  INFORMES D’ACCIDENTS I INCIDÈNCIES 

 

Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la pràctica de 

l’aeroport, els informes d’accident i incidències observades recolliran, com a mínim, les 

següents dades, amb una tabulació ordenada: 

 

  A) Informe d’accident: 

  -  Identificació de l’Aeroport. 

-  Dia, mes i any en què s’ha produï t l’accident. 

  -  Hora a la que ha succeï t l’accident. 

  -  Nom de l’accidentat. 

  -  Categoria professional i ofici de l’accidentat. 

  -  Domicili de l’accidentat. 

  -  Lloc en el que s’ha produï t l’accident. 

  -  Causes de l’accident. 

  -  Importància aparent de l’accident. 

  -  Possible especificació sobre errades humanes. 

  -  Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (Metge, practicant, 

socorrista, personal d’Obra). 

  -  Lloc de trasllat per a l’hospitalització. 

  -  Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions de l’accident). 

 

  Com a complement de l’informe, se’n farà un altre que contingui: 

  -  Com s’hagués pogut evitar ? 

  -  Ordres inmediates a realitzar. 

 

  B) Informe de deficiències:  

  - Identificació de l’Aeropuert. 

  - Data en la que s’ha produï t la observació. 

  - Lloc, en el que s’ha fet la observació. 

  - Informe sobre la deficiència observada. 

  - Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
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7.  ESTADÍSTIQUES 

 

  A) Els informes de deficiències es disposaran degudament ordenats per 

dates des del seu origen, fins al seu tancament, i es complementaran amb les 

observacions fetes pel Comité de Seguretat i les Normes Executives adequades per a 

solventar les anomalies observades. 

 

  B) Els informes d’accidents, si n’hi hagués, s’arxivaran de la mateixa 

manera que els informes de deficiències. 

 

C) Els índexos de control s’evaluaran mesnualment a través del mètode de 

gràfics de dents de serra, de manera que se’n pugui fer una idea clara de 

la seva evolució amb tan sols una inspecció visual; en les absices es 

col·locaran els mesos de l’any i en les ordenades els valors numèrics de 

l’índex corresponent. 

 

8.  NORMATIVA APLICABLE ALS TREBALLS DE MANTENIMIENT 

 

  -  Estatut dels traballadors 

  -  Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball 

   (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16.3.71) 

  -  Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball 

   (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 11.3.71) 

  -  Comités de Seguretat i Higiene en el Treball 

   (Decret 432/71, 11.3.71) 

  -  Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors 

   (O.M: 17.5.74) (B.O.E. 29.5.74) 

  -  Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en  

 Centrals Elèctriques i Centres de Transformació. 

   (R.D. 3275/ 12.11.82) 

  -  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

   (O.M. 28.11.68) 

  -  Norma sobre Senyalizació de Seguretat en els centres locals de treball 

   (R.D. 1403/1986) (B.O.E. 8.7.86) 


