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CAPÍTOL 1: 

PLEC DE CONDICIONS 

GENERALS 

1.1. Definició i objecte 

L’objecte del present plec de condicions és delimitar els requisits de l’execució de 

la central onamotriu i regular la execució de la mateixa fixant els nivells tècnics i 

de qualitat exigibles, segons el contracte i d’acord a la legislació aplicable, a la 

propietat, al contractista i als seus tècnics i encarregats, a l’enginyer així com les 

relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions en ordre al 

compliment del contracte de l’obra. 

 

1.2. Disposicions generals 

El contractista estarà obligat al compliment de la reglamentació del treball 

corresponent, la contractació de l'assegurança obligatòria, subsidi familiar o de 

vellesa, assegurança de malaltia i totes aquelles reglamentacions de caràcter 

social vigents en el moment de l'execució de les obres. En particular, haurà 

complir el que disposa la norma UNE 24042: "Contractació d'obres, condicions 

generals", sempre que no el modifiqui el present plec de condicions. 

 

1.3. Seguretat en el treball 

El contractista està obligat a complir totes les condicions, normes i reglaments 

com foren de pertinent aplicació per a aquest cas. Així mateix, haurà de proveir 
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el que sigui necessari per al manteniment de les màquines, eines, materials i 

utensilis treball en les degudes condicions de seguretat. 

Mentre els operaris treballin en circuits elèctrics, amb equips en tensió o en la 

seva proximitat. usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús 

innecessari d'objectes de metall. Les eines i equips es duran en bosses i es 

utilitzarà calçat aïllant o almenys, sense ferramentes o claus a les soles.  

El personal del contractista està obligat a utilitzar tots els dispositius i mitjans de 

protecció personal necessaris per eliminar o reduir els riscos professionals, i 

l’enginyer podrà suspendre els treballs si creu que el personal està exposat a 

perills que són corregibles. 

L'enginyer podrà exigir al contractista, ordenant-lo per escrit, el cessament en 

l’obra de qualsevol treballador o obrer que, per imprudència temerària, fos capaç 

de produir accidents que fessin perillar la seva pròpia integritat física o la dels 

seus companys. 

L'enginyer podrà exigir al contractista en qualsevol moment, abans o després del 

començament de l’execució dels treballs, que presenti els documents acreditatius 

d’haver formalitzat els règims de Seguretat Social de manera legal. 

 

1.4. Seguretat pública 

El contractista haurà de prendre les màximes precaucions en totes les operacions 

i usos d'equips per protegir a persones, animals i béns materials dels perills 

procedents del treball, sent del seu compte les responsabilitats que per tals 

accidents s'ocasionin. 

El contractista es compromet a subscriure una pòlissa d'assegurances que 

protegeixi suficientment a sí mateix i als seus operaris davant les responsabilitats 

per danys, responsabilitat civil, entre d’altres.  

 

1.5. Accés a l’obra i organització del treball 

Tant el responsable de l’execució dels treballs com el personal que el propietari 

consideri necessari, tindran accés a l’obra en tot moment. El contractista donarà 

tota mena de facilitats per a la realització d’aquesta comesa. 

El contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la seva perfecta 

execució, i seguint les indicacions del present plec de condicions, redactant els 

plans d’obra que es precisin i projectant i autoritzant les instal·lacions 

provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

 

1.6. Dades de l’obra 

Les obres a que es refereix el present projecte són de nova planta en la seva 

integritat, no existint part alguna d’aprofitament d’edificacions anteriors ni 
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referent a unitats d’obra ni a cap dels materials que han d’entrar a formar part 

de la mateixa. Així doncs seran automàticament rebutjats aquells elements que 

hagin tingut anterior ús 

Es lliurarà al contractista una còpia dels plànols i del plec de condicions del 

projecte, així com totes les dades necessàries per a la complerta execució de 

l'obra. 

El contractista podrà prendre nota o treure còpia, a càrrec seu, de tots els 

documents del projecte, fent-se responsable de la bona conservació dels 

documents originals, que seran retornats a l'enginyer després de la seva 

utilització. 

Després de la finalització dels treballs, i en el termini màxim de dos mesos, el 

contractista haurà d'actualitzar els diversos plànols i documents originals, d'acord 

amb les característiques de l'obra finalitzada, lliurant a l'enginyer dos expedients 

complerts relatius als treballs realment executats. 

No es faran alteracions, correccions, omissions, addicions o variacions 

substancials en les dades fixades en el projecte per part del contractista, excepte 

en casos d’aprovació prèvia i per escrit de l'enginyer. 

 

1.7. Replanteig de l’obra 

L'enginyer, una vegada que el contractista estigui en possessió del projecte i 

abans de començar les obres, haurà de realitzar el replanteig de la mateixa, amb 

especial atenció en els punts singulars. S'aixecarà l’acta, per duplicat, signada 

pel enginyer i el representant del contractista. 

 

1.8. Recepció del material 

L'enginyer, d'acord amb el contractista, donarà la seva aprovació als materials 

subministrats i confirmarà la seva validesa per a una instal·lació correcta. La 

vigilància i conservació dels materials serà per compte del contractista. 

 

1.9. Execució i control de l’obra 

1.9.1. Organització de l’obra 

El contractista actuarà de patró legal, acceptant totes les responsabilitats 

corresponents i quedant obligat al pagament dels salaris i càrregues que 

legalment estiguin establertes i en general, a tot el que es legisli, decreti i ordeni 

sobre el particular, abans o durant l'execució de les obres. 

Dins del que estipula el plec de condicions, l'organització de l'obra i la 

determinació de la procedència dels materials que s'emprin, estarà a càrrec del 

contractista, qui primer informarà a l'enginyer. 



Silvia Ferreiro López  

 - 6 - 

En les obres per administració, el contractista haurà de donar la factura diària a 

l'enginyer de l'admissió de personal, adquisició o lloguer d'elements auxiliars, 

compra de materials i totes les despeses hagi d'efectuar. 

Per als contractes de treball, compra de materials o lloguer d'elements auxiliars, 

els salaris, preus o quotes sobrepassin en més d'un 5% els normals del mercat, 

sol·licitarà l'aprovació prèvia de l'enginyer, qui haurà respondre dins dels vuit 

dies següents a la petició, excepte en cas d’urgència, en els quals es donarà el 

vistiplau posteriorment. 

1.9.2. Execució de les obres 

Les obres compreses en el present projecte s’executaran d’acord a les 

especificacions assenyalades en aquest plec de condicions general i d’acord a les 

condicions assenyalades en el plec de condicions tècniques. 

El contractista no podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui de la seva 

exclusiva competència. El contractista haurà de tenir al capdavant dels treballs 

un tècnic prou especialitzat, a judici de l'enginyer. 

1.9.3. Subcontractació d’obres 

L’adjudicatari, sempre i quan el contracte disposi el contrari o que de la 

naturalesa i condicions es dedueixi que l'obra ha de ser executada directament 

per l'adjudicatari, podrà contractar amb tercers la realització de determinades 

unitats d'obra, d'acord amb els següents requisits: 

 Que es doni coneixement per escrit a l'enginyer del subcontracte a 

celebrar, amb indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions 

econòmiques, a fi que aquell ho autoritzi prèviament. 

 Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracti amb tercers, no 

excedeixi del 50% del pressupost total de l'obra principal. En qualsevol 

cas, el contractant no quedarà vinculat en absolut, ni reconeixerà cap 

obligació contractual, entre ell i el subcontractista, i qualsevol 

subcontractació d'obra no eximirà al contractista de cap de les seves 

obligacions respecte al contractant. La subcontractació haurà sempre 

d’acord a la autorització prèvia per part de la part contractant. 

1.9.4. Termini d’inici i d’execució 

L'adjudicatari haurà de donar començament a les obres dintre dels quinze dies 

següents a la data de l'adjudicació definitiva al seu favor, és a dir, a partir de la 

data del replantejament de les obres. El contractista estarà obligat a complir els 

terminis assenyalats, que seran improrrogables. No es considerarà motiu de 

demora de les obres la possible falta de mà d’obra o dificultats en el lliurament 

dels materials. 

No obstant això, els terminis podran ser modificats, quan els canvis determinats 

per l'enginyer i degudament aprovats pel contractant, influeixin realment en els 

terminis assenyalats en el contracte. 

Si per causes alienes per complet al contractista, no fos possible començar els 

treballs en la data prevista o haguessin de ser suspesos una vegada començats, 

es concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de l’enginyer. 
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1.9.5. Sancions per retard de les obres 

Si el constructor, excloent els casos de força major, no tingués perfectament 

concloses les obres i en disposició d'immediata utilització o posada en servei, 

dins el termini previst, la propietat, escoltant el parer de l’enginyer, podrà reduir 

les liquidacions, fiances o emoluments de totes classes que tingués al seu poder 

les quantitats establertes segons les clàusules del contracte privat entre 

Propietat i Contracta. 

1.9.6. Recepció provisional de les obres 

Un cop acabades les obres i dins dels quinze dies següents a la petició del 

contractista, es farà la recepció provisional de les mateixes pel contractant, 

requerint per a això la presència de l'enginyer i del contractista, aixecant-se la 

corresponent acta, en la qual es farà constar la conformitat amb treballs 

realitzats, si és procedent. 

L'acta serà signada per l'enginyer i pel representant del contractista, donant-se 

l'obra per rebuda si s'ha executat correctament, d'acord amb les especificacions 

contingudes en el plec de condicions tècniques i projecte corresponent, 

començant a córrer en aquesta data el termini de garantia. 

En el cas de no trobar l'obra en l’estat de ser rebuda, es farà constar així en 

l'acta i s’especificaran en la mateixa les precises i detallades instruccions que 

l’enginyer ha de senyalar al contractista per remeiar els defectes observats, 

fixant-se un termini determinat pera esmenar-los.   

Expirat el termini, es farà un nou reconeixement en idèntiques condicions amb la 

finalitat de procedir a la recepció provisional de l’obra. Les obres de reparació 

seran per compte del contractista. Si el contractista no complís aquestes 

prescripcions, podrà declarar rescindit el contracte, amb pèrdua de la fiança. 

Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués conforme 

amb les condicions del present plec de condicions, s’aixecarà una acta per 

duplicat, a la que acompanyaran els documents justificants de la liquidació total. 

Una de les actes quedarà en poder de la propietat i l’altra s’entregarà al 

contractista.  

1.9.7. Període de garantia 

El període de garantia serà l'assenyalat en el contracte a comptar des de la data 

d’aprovació de l'acta, és a dir, des de la data en què la recepció provisional quedi 

feta. Durant el període de garantia, el contractista serà responsable de la 

conservació de l'obra, sent del seu compte i càrrec les reparacions per defecte 

d'execució o mala qualitat dels materials. 

En cas de trobar-se anomalies o obres defectuoses, la Direcció Tècnica concedirà 

un termini prudencial per reparar o substituir algun element de la instal·lació.  

En cas de trobar-se anomalies o obres defectuoses, s'aplicarà a l'empresa 

constructora un termini de garantia de dotze mesos, comptats a partir de la 

substitució o reparació, per tal de reparar o substituir algun element de la 

instal·lació. 
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1.9.8. Vicis ocults 

Si l’enginyer tingués raons fonamentades per creure en la existència de vicis 

ocults de construcció de les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 

temps i abans de la recepció definitiva, les demolicions que cregui necessàries 

per reconèixer els treballs que cregui defectuosos. 

Els costos de demolició i reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del 

Contractista, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari, correran a 

càrrec del propietari. 

L'empresa contractant es reserva els drets que autoritza la llei en quant a 

desperfectes ocults que revelessin després expirat el període de garantia, en cas 

de quedar demostrada la culpabilitat o negligència de l'empresa constructora. 

 

1.10. Pagament de l’obra 

Els pagaments de les obres realitzades es farà sobre certificacions parcials, que 

es realitzaran, amb caràcter general, mensualment. 

L’enginyer expedirà les certificacions de les obres executades, que tindran 

caràcter de documents provisionals, rectificables per la liquidació definitiva o per 

qualsevol de les certificacions, no suposant, per altra banda, l’aprovació ni 

recepció de les obres executades i compreses en aquestes certificacions.  
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CAPÍTOL 2: 

PLEC 

D’ESPECIFICACIONS 

TÈCNIQUES  

2.1. Definició i objecte 

El present plec de condicions tècniques està comprès pel conjunt de 

característiques que hauran de complir els materials empleats en la construcció, 

així com les tècniques de la seva col·locació en l’obra. 

 

2.2. Especificació general de la instal·lació 

2.2.1. Conductors 

Tots els conductors seran de coure amb aïllament XLPE, de secció adequada a la 

intensitat a transportar complint amb la normativa MIE respecte a les seccions 

mínimes dels conductors de fase i de terra. Els conductors emprats en el present 

projecte són ABB XLPE Submarine Cable Systems, per als cables submarins i ABB 

XLPE Land Cable Systems, per cable subterrani.  

Els conductors compleixen amb la normativa IEC (International Electrothecnical 

Commision), en la qual hi ha normativa referent a les instal·lacions elèctriques 

(cablejat, aparellatge de maniobra, entre d’altres) a nivell internacional.  

Els conductors hauran de complir la normativa que es mostra a continuació: 

 IEC 60228 Conductors of insulated cables. 
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 IEC 60287 Electric cables - Calculation of the current rating 

 IEC 60332 Tests on electric cables under fire conditions 

 IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltage from up to 30 kV 

 IEC 60840 Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltage up to 150 kV. Test methods and requirements. 

 IEC 60853 Calculation of the cyclic and emergency current rating of 

cables.  

 IEC 61443 Short-circuit temperature limits of electric cables 

Aquesta normativa es veu complementada a Europa per CENELEC (European 

Committee for Electrothecnical Standardization): 

 HD 620 Distribution cables with extruded insulation for rated voltages up 

to 20.8/36 kV. 

 HD 632 Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltage up to 150 kV. 

A més, també compleixen amb els requisits de les següents normatives, 

certificades per Bureau Veritas Quality International: 

 ISO 9001 Quality management 

 ISO 14001 Environmental management 

 

2.2.2. Entroncament 

El punt de connexió del cable submarí de 12 kV amb el cable subterrani de 12 kV  

és ABB de tipus SOJ de tensió nominal 12 kV. S’adequa a les característiques 

dels cables aïllats de XLPE.  

L’entroncament s’han assajat d’acord amb les normativa CENELEC: 

 HD 629.1 Test requirements on accessories for use on power cables of 

rated voltage up 20.8/36 kV. 
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CAPÍTOL 3: 

PLEC DE SEGURETAT I 

SALUT  

3.1. Definició i objecte 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, els 

riscos més usuals als que estan sotmesos els treballadors durant el 

desenvolupament de la mateixa, així com les mesures preventives que s’han de 

prendre per evitar tals riscos. 

El present estudi de seguretat i salut compleix el Reial Decret 1627/1997, del 24 

d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut 

en les obres de construcció. 

 

3.2. Obligacions de les parts implicades 

L’article 4 del Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, defineix l’oObligatorietat 

de l’estudi de seguretat i salut o del estudi bàsic de seguretat i salut en les 

obres. El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte 

s’elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obres en les que es 

donin algun dels supòsits següents: 

 Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en 

algun moment a més de a més de 20 treballadors simultàniament. 

 Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma del dies de 

treball del total dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500. 
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Segons l’article 7 del mateix decret, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, 

cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el qual s’analitzaran, 

estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en 

l’estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

 

3.3. Riscos inherents a l’obra 

3.3.1. Riscos inherents a la instal·lació elèctrica 

Els riscos més comuns inherents a la instal·lació elèctrica s’exposen a 

continuació: 

 Caigudes del personal. 

 Ferides punxants en mans. 

 Electrocució, contacte elèctric directe i indirecte derivats essencialment de 

treballs amb tensió i de no respectar les cinc regles d’or. 

 Ús d’equips inadequats o deteriorats. 

 Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

 Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 

contactes elèctrics. 

 

3.3.2. Riscos inherents a la descàrrega del material 

Els riscos més comuns inherents a la descàrrega del material són els següents: 

 HD 620 Distribution cables with extruded insulation for rated voltages up 

to 20.8/36 kV. 

 Accidents de vehicles per causes diverses (excés de càrrega, terrenys 

defectuosos, mal manteniment, entre d’altres). 

 Interferència entre vehicles per senyalització defectuosa. 

 Accidents per conducció en ambients de poca visibilitat. 

 Accidents per conducció sobre terrenys entollats o embarrats. 

 Atropellaments. 

 Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 

 Caigudes de persones des dels vehicles. 
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3.3.3. Riscos inherents a l’execució d’estructures 

Les labors d’execució composen accions de moviment de peces voluminoses, 

col·locació de les mateixes i formigonat de l’estructura. Els riscos més comuns 

inherents a l’execució d’estructures s’exposen a continuació: 

 ISO 9001 Quality management 

 Caigudes del personal. 

 Cops i/o talls per objectes o eines. 

 Caigudes d’objectes. 

 Caigudes produïdes per les condicions del mar. 

 Interferència amb labors de pesca. 

 Atrapat de persones mitjançant maquinària o per objectes pesats. 

 Afogament. 

 Aixafament de braços o cames per la caiguda d’una peça. 

 Treballs superposats. 

 

3.3.4. Riscos inherents al transport per via marítima 

Els riscos més comuns al transport de material, estructures i components de la 

instal·lació s’exposen a continuació: 

 Afogament. 

 Accidents de vehicles per causes diverses (excés de càrrega, mal 

manteniment, entre d’altres). 

 Interferència entre vehicles per senyalització defectuosa. 

 Accidents per conducció a causa d’una baixa visibilitat. 

 

3.3.5. Riscos inherents a l’ús de maquinària 

Els riscos més comuns a l’ús de maquinària són els següents: 

 Bolcades, enfonsaments i xocs. 

 Sorolls i formació d’atmosferes agressives o molestes. 

 Explosions i incendis. 

 Atropellaments i atrapaments. 

 Caigudes des de qualsevol nivell. 

 Talls i cops. 
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 Contacte amb energia elèctrica. 

 Els inherents al lloc de l’ús. 

 Els inherents al propi treball a executar 

 

3.4. Avaluació dels riscos 

L’avaluació dels riscos s’enquadra dins del context dels articles 3, 4, 5, 6 i 7 del 

Reial Decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

L’objectiu d’analitzar els riscos laborals és estimar la magnitud d’aquells riscos 

que no s’hagin pogut evitat, per tal del que l’empresari sigui capaç de prendre 

una decisió adequada referent a la necessitat d’adoptar mesures preventives i, 

en tal cas, sobre el tipus de mesures que han s’han d’adoptar. 

El mètode d’avaluació de riscos del present estudi de seguretat i salut, correspon 

al mètode aprovat per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i es 

composa de dues fases: 

 Anàlisi del risc, mitjançant el qual s’identifica el perill i s’estima el risc, 

valorant conjuntament la probabilitat i les conseqüències que comporta el 

risc. 

 Valoració del risc, amb el valor del risc obtingut, per tal d’emetre un judici 

sobre la tolerabilitat del risc en qüestió. 

 

3.4.1. Identificació dels perills 

La identificació de perills es realitzarà en funció de: 

 Les unitats constructives del projecte d’execució. 

 Els equips tècnics i mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l’execució 

de les obres. 

 

3.4.2. Estimació dels riscos 

Per a tots i cadascun dels perills s’estimarà el risc, determinant la severitat del 

possible dany i les seves conseqüències així com també la probabilitat que el 

dany succeeixi. 

1. Severitat del dany 

 Parts del cos que es veuran afectades. 

 Naturalesa del dany, classificant-lo en els criteris següents: 

 Lleugerament nociu (LD). Danys superficials: talls, macadures 

petites, irritació dels ulls per pols, mal de cap, desconfort. 
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 Nociu (D). Laceracions, cremades, lesions severes, commocions, 

fractures menors, sordesa, dermatitis, asma. 

 Extremadament nociu (ED). Amputacions, fractures majors, lesions 

múltiples, lesions fatals, intoxicacions, càncer. 

2. Probabilitat que pugui ocórrer el dany 

La probabilitat que ocorre el dany es pot graduar segons el següent criteri: 

 Alta (A). El dany ocorrerà sempre o gairebé sempre. 

 Mitjana (M). el dany ocorrerà en algunes ocasions. 

 Baixa (B). El dany ocorrerà rares vegades. 

 

3.4.3. Seguiment i control 

L’avaluació dels riscos és, en general, un procés continu per la qual cosa 

l’adequació de les mesures de control ha d’estar subjecta a una revisió contínua i 

s’haurà de modificar en aquells casos en què es requereixi. De la mateixa 

manera, si canvien les condicions de treball i, com a conseqüència d’això, varien 

els perills i els riscos, caldrà revisar la avaluació dels riscos. 

El seguiment i control de la seguretat de l’obra recaurà sobre un tècnic 

autoritzat, tal i com indica el Reial Decret 84/1990. El compliment de les normes 

de seguretat, així com l’ús de proteccions tant individuals com col·lectives serà 

vigilat pel supervisor de seguretat establert que informarà dels incidents. 

 

3.5. Mesures preventives de seguretat 

3.5.1. Mesures preventives per la instal·lació elèctrica 

Les normes o mesures preventives de seguretat per la instal·lació elèctrica 

s’exposen a continuació: 

 S’haurà de comprovar el correcte estat i funcionament del sistema de 

protecció. 

 El personal que manipuli la instal·lació elèctrica serà electricista i 

preferentment en possessió del carnet professional corresponent. 

 Tots els conductors utilitzats no hauran de tenir defectes apreciables. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el 

moment en el què es detecti una fallada, es declararà com a fora de servei 

per mitjà d’una desconnexió elèctrica. 

 En cas de fallada de la maquinària elèctrica, es prohibeixen revisions o 

reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació es desconnectarà la 

màquina de la xarxa elèctrica. 



Silvia Ferreiro López  

 - 16 - 

Els equips de protecció individual que hauran de portar els treballadors són els 

següents: 

 Casc de seguretat. 

 Roba de treball adequada. 

 Guants i botes aïllants d’electricitat. 

 Altres. 

 

3.5.2. Mesures preventives per la descàrrega del material 

Les normes o mesures preventives de seguretat per la descàrrega del material 

són els següents: 

 Els vehicles i la maquinària seran objecte d’un rigorós manteniment 

d’acord amb les instruccions del fabricant. 

 No es sobrecarregaran els vehicles, els quals hauran de portar indicats el 

seu pes màxim admissible, tara, entre d’altres. 

Els equips de protecció individual recomanable pels treballadors són els 

següents: 

 Casc i calçat de seguretat. 

 Roba de treball adequada. 

 Cinturons de seguretat. 

 Altres. 

 

3.5.3. Mesures preventives per l’execució d’estructures 

Les normes o mesures preventives de seguretat per l’execució d’estructures 

s’exposen a continuació: 

 El personal estarà perfectament informat de tots els riscos que implica 

aquest treball. 

 Estarà terminantment prohibit accedir o sortir de l’embarcació sense el 

consentiment pertinent de l’encarregat de l’obra. 

 Si les condicions del mar són desfavorables, no es posarà en risc la 

integritat de les persones que treballen a l’obra. 

 S’haurà de revisar l’estat de la maquinària amb freqüència. 

 Instal·lació i revisió de senyalització de prohibició d’accés a tercers a les 

xones de l’obra. 

Els equips de protecció individual recomanable pels treballadors són els 

següents: 
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 Casc i calçat de seguretat. 

 Roba de treball adequada. 

 Roba i calçat impermeable. 

 Protectors auditius i oculars. 

 Altres. 

 

3.5.4. Mesures preventives pel transport per via marítima 

Les normes o mesures preventives de seguretat pel transport de material, 

estructures i components de la instal·lació es mostren a continuació: 

 Els conductors de vehicles i maquinària hauran d’estar acreditats per la 

conducció dels mateixos. 

 Els vehicles i la maquinària seran objecte d’un rigorós manteniment 

d’acord amb les instruccions del fabricant. 

 No es sobrecarregaran els vehicles, els quals hauran de portar indicats el 

seu pes màxim admissible, tara, entre d’altres. 

 Si les condicions del mar són desfavorables, no es posarà en risc la 

integritat de les persones que treballen a l’obra. 

Els equips de protecció individual que hauran de portar els treballadors són els 

següents: 

 Casc i calçat de seguretat. 

 Roba de treball adequada. 

 Roba i calçat impermeable. 

 Cinturons de seguretat. 

 Altres. 

 

3.5.5. Mesures preventives per l’ús de maquinària 

Les normes o mesures preventives de seguretat per l’ús de maquinària són els 

següents: 

 Es prohibeix la manipulació d’elements de maquinària accionada 

mitjançant energia elèctrica, mentre aquesta estigui connectada a la 

xarxa. 

 Els engranatges de qualsevol tipus estaran protegits mitjançant una 

carcassa protectora. 

 Les màquines espatllades o de funcionament irregular es retiraran per la 

seva immediata reparació. 
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 Si una màquina avariada no pot ser retirada, es senyalitzarà visiblement 

como a màquina fora d’ús per mal funcionament i es bloquejaran els 

controls per a que no es pugui posar en marxa. 

 Les màquines es revisaran o repararan única i exclusivament pel personal 

qualificat. 

 L’elevació o descens de materials es realitzarà contemplant totes les 

normes de seguretat. 

 Casc de seguretat. 

Els equips de protecció individual que hauran de portar els treballadors són els 

següents: 

 Roba de treball adequada. 

 Botes de seguretat. 

 Guants i botes aïllants d’electricitat. 

 Guants de protecció. 

 Ulleres de seguretat. 

 Protectors auditius. 
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