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DOCUMENT I - MEMÒRIA
1

Objecte de l’estudi de seguretat i salut

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment de la legislació espanyola
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, i en concret pel que determina el Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre (B.O.E. núm. 256 de 25 d’octubre), sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció, en el seu article 4rt estableix que:

El seu objecte és establir, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte la
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar quan convingui; en les correctes condicions de Seguretat i Salut, els possibles
treballs de manteniment.
Proporcionarà les directrius a la/les empresa/es constructora/es per l’elaboració del
corresponent Pla de Seguretat i Salut, que els permeti dur a terme les seves obligacions en
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció.
La redacció d’aquest Estudi de Seguretat i Salut s’ha efectuat a partir de les previsions
contingudes al projecte redactat per a l’execució de l’obra:
REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESÀ
D'URGELL
És competència del Contractista adjudicatari conseguir que el procés de construcció
esdevingui segur. Col·laborar en aquesta obligació és el motiu que inspira la redacció
d’aquest treball tècnic, que queda resumit en la frase següent:
"ACONSEGUIR REALITZAR L’OBRA SENSE ACCIDENTS LABORALS NI MALALTIES
PROFESSIONALS"

2

Identificació de l’obra

A continuació es relacionen les dades més significatives per a la identificació d´aquesta
obra:

1
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"En els projectes d’obres no inclosos en cap dels supòsits anteriors, el promotor estarà
obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut" Així mateix l’art. 6è i precedents, estableixen que l’esmentat Estudi serà elaborat
per un tècnic competent, designat pel Promotor, i especificant el contingut mínim de
l’esmentat document.
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C) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal afegint els dies de treball del total
dels treballadors que participen a l’obra, sigui superior a 500.”
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B) Que la durada estimada dels treballs d’execució de l’obra sigui superior a 30 dies
laborables, emprant en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
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A) Que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a
450.759,08 €.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

“... el Promotor estarà obligat a redactar un Estudi de Seguretat i Salut en la fase de
redacció del projecte, quan es doni algun dels supòsits següents:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

2.1

Nom de l’obra

REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESÀ
D'URGELL

2.2

Situació

L'obra se situa al C. Santa Maria 16 - Plaça del Deganat, 25700 La Seu d'Urgell,
corresponent a la referència cadastral 3408002CG7930N0001BZ.

2.3

Promotor

Nom: Fundació Canònica Pia Autònoma "Fundació Museu Diocesà d'Urgell"
Domicili: Pl. del Deganat, 25700 La Seu d'Urgell.
Telèfon: 973354426

Autor del projecte

El projecte ha estat redactat pels arquitectes Lourdes Espar Canal, arquitecta col·legiada
22482/0 i Àngel Tuset Sánchez, arquitecte col·legiat 23480/1, al Col·legi Oficial
d'Arquitectes de Catalunya.

Signant l'Estudi de Seguretat i Salut: Andreu Vericat Grau, arquitecte tècnic amb número
de col·legiat 823 al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.

2.6

Documentació disponible en el moment de la redacció de l'ESS

Aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’ha redactat d’acord a la documentació i informació
disponible en el moment de la seva realització, segons els següents documents :
-

Memòria del Projecte Bàsic i d'Execució.

-

Pressupost del Projecte Bàsic i d'Execució.

-

Plànols de localització, planta i secció.

3

Descripció de les obres

En aquest apartat es descriuen les característiques fonamentals de l’obra i del seu entorn
físic.
Així mateix, es relacionen les diferents fases d’obra en que es descompon el procés
constructiu; amb caràcter indicatiu, també es detallen els mitjans necessaris per a
l’execució d’aquestes fases d’obra, com ara: maquinària, mitjans auxiliars, eines, o d’altres.
La descripció d’aquests elements constructius, les seves normes d’utilització, identificació
de riscos i les proteccions adequades s’analitzaran al DOCUMENT II IDENTIFICACIÓ I
AVALUACIÓ DE RISCOS.

3.1

Descripció de la parcel·la i límits

Les obres contemplades en aquest projecte se situen al conjunt catedralici de Santa Maria
d'Urgell, i afecten l'interior de l'església de la Pietat on s'executaran els treballs.

2
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El present Estudi de Seguretat i Salut ha estat encarregat a Laborsanna SL, consultoria en
seguretat i salut, amb domicili a Lleida, C. Nord 27 4F.
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L'església de la Pietat està formada per una nau central, planta alta amb el cor, i una nau
annexa lateral formada per tres capelles que enllaça, en planta baixa, amb el recorregut del
museu.

3.2

Característiques de la zona de treball

Actualment els carrers de la zona estan oberts al trànsit de vehicles i vianants. S'hauran de
preveure les mesures oportunes per evitar interferències dels usuaris amb les obres, per
evitar riscos innecessaris a tercers, i així mateix al personal d’obra.
Caldrà senyalitzar i protegir la mateixa, amb mesures d’informació escrita i informació a
tercers, per a preservar als usuaris aliens a l'obra durant l’execució dels treballs.

Climatologia

El clima a la Seu d'Urgell és mediterrani però està molt influït per la topografia. Les
temperatures presenten una forta estacionalitat. A la Seu d'Urgell, la temperatura mitjana
del mes de gener és de 2,1 ºC i la del juliol de 20,6 ºC.
La diferència de temperatures entre el dia i la nit és bastant notable. Les nits d'estiu són
bastant fresques i normalment no se superen els 15 ºC, en canvi durant el dia s'assoleixen
valors de 30 ºC, malgrat que s'arriba fins a 38 ºC gairebé cada estiu. A l'hivern, la mitjana
diària és d'uns 10 ºC i la nocturna està als voltant dels 0 ºC.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

3.3

La reforma prevista permetrà adaptar el recorregut del Museu Diocesà d'Urgell a la zona
de l'Església de la Pietat, de manera accessible, adaptant les instal·lacions de climatització,
enllumenat, seguretat, prevenció d'incendis, etc. S'actuarà per evitar humitats i es
reconfigurarà la museografia. Es tracta d'una primera actuació completa, que seguirà en el
futur amb el projecte d'ampliació, que s'està redactant.
Es resoldran les humitats que presenten les parets mitgeres i paviments de les capelles
laterals, amb la retirada del paviment ceràmic, arrancada de la solera i excavació de terres;
per tal de realitzar una nova solera impermeabilitzada. Primer es col·locarà una capa de
20cm de graves, seguit de 3cm de sorra, i tela impermeable, damunt es formarà una xapa
de compressió de 15 cm de gruix armada amb fibres, i per últim el material d'acabat,
parquet de 2cm de guix.
Els paraments verticals d'aquestes parets mitgeres, que també es veuen afectades per
taques d'humitat, seran repicades i arrebossades a bona vista amb morer de calç, i s'hi
col·locarà davant un extradossat sense aïllament, amb plaques de ciment especials de
manera que el suport de les peces quedarà perfectament aïllat i protegit.
El mateix tipus de placa esmentada pel extradossat s'utilitzara per la col·locació de cel ras
als sostres d'aquestes capelles.
Respecte als materials d'acabat dels paviments s'unificaran criteris, ja que actualment en
les capelles laterals en l'accés hi ha un paviment de terratzo de color clar i en general hi ha
una rajola ceràmica vermella de poca qualitat, molt malmesa. Els paviments afectats per la
substitució del material d'acabat, es resoldran amb parquet de post de fusta natural
envernissada, es mantindran els paviments de pedra de pissarra i es substituiran els de
fusta.

3
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Memòria tècnica del projecte
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3.4
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Tot i que la major part dels treballs s'executarà a l'interior, haurà de protegir-se als
treballadors contra les inclemències metereològiques que puguin comprometre la seva
seguretat i la seva salut.
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Les precipitacions anuals oscil·len entre 600 i 700 mm.
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Es proposa la instal·lació d'un humidificador que s'ubicarà en el conducte d'impulsió, a la
sortida del climatitzador. Serà del tipus isotèrmic, generant vapor propi a través de
resistències.
S'instal·larà un sistema de difusió de l'aire a l'interior de l'església, amb ventilació a la
cripta i aportació a través del climatitzador.
S'aprofitaran els conductes d'aportació i extracció existents.
Pel sistema de control s'utilitzarà l'estandard europeu KNX.
Així mateix es podran monitoritzar i controlar a través d'alarmes les condicions
particulars dels ambients interiors així com del correcte funcionament de tot el sistema.
Es col·locaran detectors d'incendis que cobreixen tot l'ambit de l'actuació, equipaments de
protecció contra incendis (extintors, BIE's). Es farà una sortida d'emergència a la porta
nord de l'Església de la Pietat, substituint la porta actual a l'exterior per una porta
adaptada.
S'actualitzaran els sistemes de seguretat i detecció d'intrusió, amb càmeres de vídeo
vigilancia i detectors volumétrics i sensors de variació de pressió en els punts necessaris.
En les naus laterals s'actuarà amb pintura transpirable a l'aigua. En els paraments de calç
s'actuarà amb pintura a la calç.
En els paraments de la nau central es realitzarà la neteja i fixació de capa pictòrica, així
com la reintegració cromàtica en els punts on es considera necessari. També s'actuarà en
les esquerdes existents, amb morter de calç aéria i pols de marbre.

4
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A la zona indicada a planols, s'instal·larà un climatitzador de presa d'aire exterior, amb
una presa d'aire recirculada de l'ambient de l'església, ambdues preses controlades a
través de comportes.
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Al projecte executiu es proposa un nou circuit de calefacció a temperatura 50-45°C que
alimenti uns convectors, similar al comportament del terra radiant. El sistema emprat per
calefactar aquesta actuació es el mateix que la del museu existent, caldera de gasoil, amb
radiadors d'aigua, que es complementa amb un sistema d'aire.
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Pel que fa a la il·luminació, es proposa una actuació que compleixi amb la voluntat de la
proposta museogràfica i a la vegada amb els valors de seguretat sobre els nivells mínim
d'il·luminació. Es proposa una il·luminació amb leds integrada, amb làmpades amb una
temperatura de color de 3000K/2700K en funció de la seva situació.

201901323

Per tal d'adaptar el recorregut, es substituirà la rampa actual per una plataforma
elevadora. Les escales es faran dimensionades segons normativa i senyalitzades
degudament, amb bandes pododactils i diferenciació cromàtica de frontal i estesa. Les
baranes compliran amb el que disposa l'annex 2 Normes d'accessibilitat en l'edificació. En
la zona d'accés a l'Església de la pietat des de el museu, la rampa tindrà una pendent del
8%.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

En el paviment de l'Església de la Pietat, una altra actuació important sera la modificació
de l'accés a la cripta, aquest accés sera restringit a tasques de manteniment; es trauran les
baranes i es tancarà l'escala d'accés amb una trapa, amb mecanisme d'obertura amb
pistons que permetin una fàcil obertura per manteniment. Es retirarà el banc que oculta la
ventilació de la cripta, que es resoldrà amb un sistema de ventilació forçada. Es taparà
l'obertura de la cripta, amb una llosa armada, arrebossada amb morter de calç per la part
inferior i pintada, i a la part superior, es reposarà el paviment, substituint el parquet amb
la mateixa disposició que la existent. La resta de paviment existent de fusta es substituirà
per tarima.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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Es realitzaran tots els complements necessaris per a la museïtzació (vitrines, suports,
peanyes, retolació, filtres deis vitrals, etc).

3.5

Instal·lacions provisionals d’higiene i benestar

Les instal·lacions provisionals han de complir amb les especificacions detallades al PLEC
DE CONDICIONS en relació a la dotació necessària pels operaris. Tenint en compte que
l'obra se situa en zona urbana i no es disposa d'espai suficient per situar-les, s'utilitzaran
les instal·lacions existents actualment. En els moments en què no puguin utilitzar-se, es
disposarà d'instal·lacions higièniques portàtils a la zona de l'accés de l'obra, dins d'una
zona tancada i senyalitzada.

25 lux

Vies de circulació d'ús habitual

50 lux

Baixes exigències visuals (treballs en general dins de l'obra)

100 lux

Exigències visuals moderades (treballs a l'oficina de l'obra)

200 lux

S'ha de proveir també d'instal·lacions d'aigua per a la higiene i el consum, dels
treballadors que intervindran a l'obra.
Abans de l'inici dels treballs, es connectarà a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d'higiene i benestar que produeixin abocaments d'aigües
brutes.
Les zones de recollida de materials es disposaran a l'interior del recinte tancat,
degudament senyalitzades i sempre aïllant-de la zona dels usuaris i de l'trànsit.

3.7

Fases d’obra previstes

1.1

DESCONSTRUCCIÓ AMB MITJANS MANUALS

1.2

EXCAVACIÓ DE RASES I REBAIX DEL TERRENY

1.3

REBLERT I PICONAMENT DE TERRES

1.4

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ

1.5

MANIPULACIÓ I MUNTATGE D´ARMADURES

1.6

APLICACIÓ DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT ASFÀLTICA

1.7

ELEMENTS DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC

1.8

PAVIMENTACIÓ I/O REPARACIÓ DE PAVIMENTS

1.9

SERRALLERIA

1.10

REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS

1.11

APLICACIÓ DE PINTURES

1.12

MUNTATGE DE MARCS, PORTES I FINESTRES DE FUSTA

5
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Vies de circulació d'ús ocasional
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De manera orientativa es relaciona el nivell mínim d'il·luminació recomanable en funció
de les tasques i llocs en obra:
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Abans de l'inici dels treballs, es procedirà a la instal·lació provisional d'obra, per proveir
d'una banda de subministrament per a la maquinària de potència elèctrica elevada i mitja,
així com a fluid elèctric per a la il·luminació artificial de totes les vies de circulació interior,
que estiguin clarament materialitzades (escales, corredors, etc.)
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Instal·lacions provisionals d’electricitat, aigua i sanejament
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1.13

FUSTERIA METÀL·LICA

1.14

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT, LLUM, TELECOMUNICACIONS

1.15

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

1.16

MUNTATGE D'ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

1.17

CLIMATITZACIÓ

Eines, maquinària i instal·lacions d’obra previstes

2.1

ELEVADOR ELÈCTRIC

2.2

FORMIGONERA ELÈCTRICA

2.3

SERRA CIRCULAR PORTÀTIL

2.4

MINIEXCAVADORA

2.5

VIBRADOR DE FORMIGÓ

2.6

MARTELL ELÈCTRIC

2.7

GRUP DE SOLDADURA AUTÒGENA

3.1

BASTIDES TUBULARS

3.2

ESCALES PORTÀTILS DE MÀ

3.3

PUNTALS

3.4

CARRETÓ MANUAL

3.10 Normes bàsiques de seguretat en obra

- Els camins de circulació interna de l’obra es mantindran en bon estat de servei, per
prevenir atropellaments o bolcades. (RD 1627/1997, art. 10-a y b).
- Durant la càrrega i descàrrega del camió grua no hi haurà cap operari situat sota la seva
vertical. (RD 1627/1997, art. 10-b).
- L’accés a les zones de treball s’efectuarà de forma adequada i amb els mitjans auxiliars
que li corresponguin. (RD 1627/1997, art. 10-b).
- D’acord amb les característiques de l’obra, s’establiran accessos diferenciats i
senyalitzats per a persones i vehicles. (RD 1627/1997, art. 10-b).
- El personal es situarà fora del radi d’acció dels vehicles. (No es permetrà la presència
d’operaris dins del radi d’actuació de les màquines. Es senyalitzarà aquesta prohibició en
la part exterior de la cabina dels conductors). (RD 1627/1997, art. 10-b).
- Els treballadors es situaran, com norma general, fora d’un radi d’acció mínim de 5 metres
al voltant de les màquines. No es permetrà la presència d’operaris dins del radi d’actuació
de les màquines. Es senyalitzarà aquesta prohibició en la part exterior de la cabina dels
conductors. (RD 1627/1997, art. 10-b).
- Quan un pas quedi tallat temporalment per algun treball, es senyalitzarà un pas
alternatiu. (RD 1627/1997, art. 10-b, j).

6
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- Es mantindrà l’ordre i la neteja a les zones de treball, per evitar la presència d’obstacles
que dificultin la circulació o els treballs, i en prevenció de caigudes al mateix nivell. (RD
1627/1997, art. 10-a).
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Relació no exhaustiva i aproximada de les Mesures i Normes Bàsiques més comuns.
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Mitjans auxiliars previstos
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3.9
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- Es comprovarà que l’estat de les eines manuals sigui l’òptim, per evitar els talls i els cops.
(RD 1627/1997, art. 10-c).
- Per evitar els sobreesforços i quan la càrrega superi els 25 Kg, o sigui difícil de
transportar donada la seva grandària o volum, s’utilitzaran els equips adequats per al
transport de materials. (RD 1627/1997, art. 10-c).
- Segons les característiques del material, per les seves dimensions, es manipularà entre
dos operaris. (RD 1627/1997, art. 10-c).
- Prèviament a l'inici dels treballs es comprovarà el correcte estat de les eslingues i
sistemes de subjecció utilitzats. (RD 1627/1997, art. 10-c).

- Es disposaran diferencials magneto-tèrmics. (RD 1627/1997, Annex IV A-3).
- S’instal·larà un circuit elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta
sensibilitat (30 Dt.) per a l’alimentació de llum i per a la maquinària elèctrica. (RD
1627/1997, Annex IV A-3).
- Es connectaran a terra les parts metàl·liques de la maquinària elèctrica. (RD 1627/1997,
Annex IV A-3).
- Es disposaran extintors. (RD 1627/1997, Annex IV A-5).
- Existirà una zona habilitada com a magatzem de productes bituminosos i inflamables en
un lloc suficientment ventilat. (RD 1627/1997, Annex IV A-7).
- La il·luminació a les zones de pas i treball serà, com a mínim, de 200 lux (RD 1627/1997,
Annex IV A-9).
- El personal es situarà fora del radi d’acció dels vehicles. (RD 1627/1997, Annex IV A-11).
- Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pels treballadors, i de la
senyalització de seguretat corresponent. (RD 1627/1997, Annex IV A-15).
- Es col·locarà la senyalització específica i, en el seu cas, la tanca de l’àrea de treball. (RD
1627/1997, Annex IV A-19).
- Es senyalitzaran els accessos de l’obra i d’aquesta al carrer, per tal de preveure els
accidents dels treballadors amb els vehicles que circulen per la via en la qual es situa
l’accés de màquines i camions. (RD 1627/1997, Annex IV A-19-a).
- Es senyalitzaran els desnivells i l’àrea de treball. (RD 1627/1997, Annex IV C-3).
- L’apilament de materials es realitzarà sobre una superfície horitzontal i amb topalls per
evitar accidents. (RD 1627/1997, Annex IV C-2).
- Es compliran les normes de magatzematge, per evitar la bolcada de material. (RD
1627/1997, Annex IV C-2-c).
7
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- Es tallaran els fleixos de subjecció de les paletes en la descàrrega definitiva del material,
per evitar els cops i caigudes que la seva conversió en llaços podria provocar. (RD
1627/1997, Annex IV A-2-a).
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- S’impartirà als treballadors formació i informació adequada a les tasques que estan
realitzant, i específicament a la manipulació de càrregues. (RD 1627/1997, art. 15-1).
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- No treballaran dos operaris en el mateix parament sota la mateixa vertical. (RD
1627/1997, art. 10-j).
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- S'haurà de realitzar una comprovació diària dels sombrerets de fi de carrera, el cable de
seguretat i els contrapesos de les bastides penjades. (RD 1627/1997, art. 10-d).
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- Les càrregues superiors a 30 quilos es mouran entre dos operaris. (RD 1627/1997, art.
10-c).
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- Es protegiran els forats existents en parets que donin l’exterior. (RD 1627/1997, Annex
IV C-3).
- Els patis i grans buits horitzontals es protegiran mitjançant una xarxa instal·lada
alternativament cada dues plantes per evitar caigudes, i/o mitjançant baranes perimetrals
de 90 cm. d’alçada formada per llistó intermig i sòcol de 15 cm. d’altura. (RD 1627/1997,
Annex IV C-3).
- Es senyalitzaran i barraran els buits existents al terra, en prevenció de caigudes a
diferent nivell. (RD 1627/1997, Annex IV C-3).

- Les connexions dels cables elèctrics als quadres de subministrament elèctric, es
realitzaran mitjançant clavilles mascle-femella, mai amb cables pelats. (RD 1627/1997,
Annex IV A-3).
- Es senyalitzaran i barraran els buits existents al terra, en prevenció de caigudes a
diferent nivell. Es reposaran les proteccions deteriorades. (RD 1627/1997, Annex IV C-3).
- No es treballarà al costat de volades, balconades i afins, sense tancar o protegir els buits.
(RD 1627/1997, Annex IV C-3).
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- Les rampes d’escala estaran protegides per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada formada
per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm. (RD 1627/1997, Annex IV C-3).

- Les bastides, torres de formigonat i, en general, tots els mitjans auxiliars que elevin al
treballador de la superfície del sòl, haurien d’estar proveïts de barana, llistó intermedi i
sòcol. (RD 1627/1997, Annex IV C-5).
- S’activaran els frens a les bastides formades per plataformes sobre bastidors mòbils
abans de la seva utilització. (RD 1627/1997, Annex IV -5-d).
- La grua es governarà amb cordes ancorades a la base de la plataforma d’elevació, mai
directament amb les mans, per a preveure cops, atrapaments o caigudes a diferent nivell
per balanceig de la càrrega. (RD 1627/1997, Annex IV C-6).
- Els materials que es carreguin amb la pala i el camió, no sobrepassaran els límits de la
pala ni de la caixa, respectivament. (RD 1627/1997, Annex IV C-7).
- S’aplicaran topalls a les rodes dels vehicles quan s'aturin. (RD 1627/1997, Annex IV C-7).
- No es desconnectaran els dispositius de seguretat de la maquinària. (RD 1627/1997,
Annex IV C-7).
La maquinària estarà proveïda de la seva corresponent cabina de seguretat i senyals
acústics d'alarma per a maniobres de marxa enrere. (RD 1627/1997, Annex IV C-7).
- Les màquines que disposin de llums, s’encendran quan la visibilitat ho exigeixi. (RD
1627/1997, Annex IV C-7).
- Mai es deixarà una màquina encesa sense vigilància. Cada conductor retirarà totes les
claus de la seva màquina en estacionar-la. Cada màquina serà ocupada exclusivament pel
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- Les plataformes de treball sobre les borriquetes han de ser solidàries amb la bastida. (RD
1627/1997, Annex IV C-5).

201901323

- Quan en balconades s’usin bastides de borriquetes que no tinguin instal·lat sistema de
protecció contra caigudes, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables en els quals
amarrar el fiador de l’arnés de seguretat. (RD 1627/1997, Annex IV C-3-b).
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- Si, per necessitats de força major no es pogués instal·lar la barana de seguretat en una
bastida, els operaris que l’usin utilitzaran arnès convenientment ancorat. (RD 1627/1997,
Annex IV C-3-b).
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seu conductor, evitant el transport d’altres persones, a no ser que la màquina estigui
preparada per a més persones. (RD 1627/1997, Annex IV C-7).
- Els conductors de màquines que disposin de cinturons de seguretat, el duran posat i no
abandonaran el seient amb la màquina en moviment. (RD 1627/1997, Annex IV C-7).
- Durant el desplaçament del camió cap persona anirà dempeus o asseguda en lloc perillós.
(RD 1627/1997, Annex IV C-7).

- Les maniobres dels camions seran dirigides per una segona persona.(RD 1627/1997,
Annex IV C-7 art 10-b).

3.11 Termini d’execució
El termini d'execució previst és de 10 mesos.

3.12 Número de treballadors
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- Els camins de circulació interna de l’obra es mantindran en bon estat de servei, per a
preveure atropellaments o bolcades. Aquests camins s’hauran dissenyat prèviament,
evitant la improvisació dels mateixos. Es respectaran les distàncies de seguretat. (RD
1627/1997,Annex IV C-7, Annex IV A-11).

S'estima un nombre aproximat de 15 treballadors.

3.14 Pressupost d'aquest estudi de seguretat i salut
L'import total d'aquest Estudi de Seguretat i Salut ascendeix la quantitat de 2.521,00 €.

Normes generals de prevenció de riscos a l’obra

4.1

Identificació de riscos

Aquest anàlisi i identificació inicial de riscos es realitza sobre el projecte de l’obra abans
del començament de la mateixa, pel que, en funció de la tecnologia decidida per a
construir, haurà de ser revisada pel contractista adjudicatari en el seu PLA DE SEGURETAT
I SALUT per a la concreció dels supòsits de risc previsibles durant l’execució dels treballs.
Per a la identificació dels riscos detectats, s’han pres com a base els codis de l’annex II de
la Guia d’Avaluació de Riscos de la Generalitat de Catalunya, que es relaciona a
continuació:
A) Accidents de treball
01. Caiguda de persones a diferent nivell
Inclou tant les caigudes des d’altures (edificis, bastides, arbres, màquines, vehicles, etc.)
com en profunditats (ponts, excavacions, obertures de terres, etc.)
02. Caiguda de persones al mateix nivell
Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o contra objectes.
03. Caiguda d’objectes per esfondrament.
Comprèn els esfondraments d’edificis, murs, bastides, escales, piles de materials, etc.,
despreniments de masses de terra, roques, allaus, etc.
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Normes generals de Prevenció de Riscos a tenir presents durant l'execució de l’obra
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El pressupost d’Execució Material ascendeix la quantitat de 459.921,80.
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3.13 Pressupost de l’obra
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04. Caiguda d’objectes per manipulació
Comprèn les caigudes d’eines, materials, etc., sobre un treballador, sempre que l’accidentat
sigui la mateixa persona sobre la qual cau l’objecte que estava manipulant.
05. Caiguda d’objectes despresos
Comprèn les caigudes d’eines, materials, etc., sobre un treballador, sempre que aquest no
les estigués manipulant.
06. Trepitjades sobre objectes
Inclou els accidents que causen a lesions com a conseqüència de trepitjades sobre objectes
tallants o punxants.
Considera un treballador com a part dinàmica, es a dir, que intervé d’una manera directa i
activa donant-se un cop contra un objecte que no estava en moviment.
08. Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
El treballador pateix cops, corts, gratades, etc., ocasionat per elements mòbils de màquines
i instal·lacions. No s’inclouen els atrapaments. Per ex.: talls amb una serra de disc.
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07. Cops contra objectes immòbils

10. Projecció de fragments o partícules
Comprèn els accidents causats per la projecció sobre el treballador de partícules o
fragments voladors procedents d’una màquina o eina.

12. Atrapaments per bolcades de màquines
Inclou els atrapaments causats per bolcades de tractors, vehicles o altres màquines, en les
que el treballador queda atrapat.
13. Sobreesforç
Accidents originats per manipulació de càrregues o per moviments mal realitzats.
14. Exposició a temperatures extremes
Exposició a temperatures extremes. Accidents causats per alteracions fisiològiques en
trobar-se els treballadors en un ambient excessivament fred o calent.
15. Contactes tèrmics
Accidents causats per les temperatures extremes que tenen els objectes que entren en
contacte amb qualsevol part del cos. (S’inclouen líquids o sòlids). Si coincideix amb el punt
14, preval el 14.
16. Contactes elèctrics
Inclou tots els accidents la causa dels quals sigui l’electricitat.
17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Preveu els accidents causats per una atmosfera tòxica o a la ingestió de productes nocius.
S’inclouen les asfixies i ofecs.
10
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Elements de màquines, diversos materials, etc.
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11. Atrapaments per o entre objectes
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El treballador es lesionat per un objecte o eina que es mou per forces diferents a la de la
gravetat. S’inclouen cops de martell, cops amb altres eines o objectes (fusta, pedres, ferros,
etc.) No s’inclouen els cops per caiguda d’objectes.
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09. Cops per objectes o eines.
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18. Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
Considera els accidents per contactes amb substàncies i productes que donen lloc a lesions
externes.
19. Exposició a radiacions
S’inclouen tant les ionitzants com les no ionitzants.
20. Explosions
Accions que donen lloc a lesions causades per l'ona expansiva o els seus efectes
secundaris.
21. Incendis

Inclouen els accidents causats directament per persones i animals, ja siguin agressions,
esgarrapades, mossegades, picades, etc.
23. Atropellats, cops i xocs amb o contra vehicles
Comprèn els atropellaments de persones per vehicles, així com els accidents de vehicles en
que el treballador lesionat va sobre el vehicle o els vehicles. No s’inclouen els accidents de
trànsit.

Inclou els accidents soferts, al centre de treball que no son conseqüència del mateix
treball, sinó que son atribuïts a causes naturals que també poden donar-se fora del lloc de
treball. Per ex.: infart de miocardi, angina de pit, etc.
26. Altres
Qualsevol altre forma d’accident no contemplada en els apartats anteriors.
B) Malalties del treball
27. Malalties causades per agents químics
Estan constituïts per matèria inerta (no viva) i poden estar presents a l’aire sota formes
diverses, pols, gas, vapor, fum, boira, etc.
28. Malalties causades per agents físics
Estan constituïts per les diverses manifestacions enèrgiques, com el soroll, les vibracions,
les radiacions ionitzants, les radiacions tèrmiques, etc.
29. Malalties causades per agents biològics
Estan constituïts per éssers vius, com els virus, les bactèries, els fongs o els paràsits.
30. Qualsevol altre malaltia no contemplada en els apartats anteriors.
En tot cas, els riscos aquí analitzats i la seva identificació es detallen al DOCUMENT II
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut es resoldran mitjançant la protecció col·lectiva
necessària, els equips de protecció individual i senyalització oportuns per a la seva
neutralització i/o reducció a la categoria de: risc tolerable.
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25. Causes naturals
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Estan compresos en aquest apartat els accidents de trànsit o que han passat dins l’horari
laboral independentment que sigui la seva feina habitual o no.
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24. Accidents de trànsit

201902333-002-05815

22. Causats per éssers vius
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Accidents produïts pels efectes del foc o les seves conseqüències.
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4.2

Interferències amb serveis afectats

Les interferències amb conduccions de tota mena, han estat causa freqüent d’accidents,
per això es considera molt important detectar la seva existència i localització exacta als
plànols subministrats pel projecte i sobre el terreny en el qual anem a treballar, amb la
finalitat de poder detectar i avaluar clarament els diversos perills i riscos.
És per això que es fa imprescindible, abans de l'inici de qualsevol tipus de treball, posar-se
en contacte amb les corresponents companyies subministradores, per a sol·licitar la
situació de les seves instal·lacions en la zona, i tenir la certesa de si l’obra podria està
afectada per alguna canalització de subministrament de les companyies subministradores.

NO S'HAURÀ DE PERMETRE, PER CAP MOTIU, LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TASCA
COINCIDENT AMB QUALSEVOL TIPUS D’INSTAL·LACIÓ QUE ESTIGUI EN SERVEI.
Les interferències amb altres serveis que poden ser detectades són:
- Línies elèctriques aèries.
- Galeries elèctriques subterrànies.
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En el cas que així fóra, se sol·licitarà abans de l'inici de l’obra el desviament provisional, la
desconnexió o anul·lació definitiva.

- Estacions de transformació.
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- Línies de telecomunicacions.
- Canonades de proveïment d’aigua.
- Canonades de sanejament.
- Residus detectats.

Tancament, senyalització i accés a l’obra

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos,
s’establirà un tancament del recinte de l’obra i l’ocupació d’una senyalització
normalitzada, que adverteixin en tot moment dels riscos existents a tots els quals treballen
o circulen per la mateixa.
TANCAMENT
El tancament perimetral s’efectuarà amb tanca de 2 metres d’alçada com a mínim, amb
portes i accessos pel personal i vehicles, separades i degudament senyalitzades.
Les tanques es col·locaran de forma que siguin resistents a les inclemències
meteorològiques, especialment al vent.
També es col·locaran els elements de subjecció propis de cada model per a fer-ne solidaris
els diferents trams.
Tenint especial cura d'assegurar el seu estat, abans dels dies en que l’obra queda tancada
(cap de setmana i festius) i abans de les hores nocturnes.
SENYALITZACIÓ
La senyalització de l’obra en quantitat i col·locació, s’adaptarà a cadascuna de les seves
fases, als riscos existents a cada moment.
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- Servitud de pas i camins existents a la zona afectada.
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- Conduccions de gas.
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4.3.1

Trànsit rodat en el perímetre de l’obra

El trànsit rodat que pertany a l’execució de l’obra, es pot dividir en dos tipus: el que circula
en el perímetre de l’obra que pot afectar o ser afectat pels treballs de l’obra, que podem
anomenar "EXTERN"; i el trànsit intern de l’obra, que anomenarem "INTERN". En aquesta
obra no hi haurà trànsit intern, ja que es tracta d'una obra de reforma interior.
TRÀNSIT EXTERN

Aquest trànsit d’igual manera entenem que no pot ser alterat per les activitats de l’obra,
per això, es disposarà dels mitjans necessaris per evitar la caiguda de materials a la via
publica, vorera i/o calçada i tots aquells supòsits que alterin la circulació de l’entorn.
Disposarem dels elements mecànics necessaris per a recollir les terres de les roderes dels
vehicles, en el cas d’existir moviment i retirada de terres. Aquesta recollida-neteja,
s’efectuarà en la mesura del trànsit que generem, fixant la seva periodicitat i intensitat en
funció de les restes que provoquem.
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Aquest trànsit, tal com indiquem pot alterar o ser alterat, en el primer cas i per evitar que
la circulació de l’entorn afecti les nostres activitats, hauríem de tancar l’àmbit d’actuació i
terrenys annexos destinats a serveis auxiliars de l’obra. Com poden ser parc de casetes,
apilaments, serveis, aparcaments per a vehicles, accessos, etc.. A més d’això, senyalitzarem
les entrades de manera que evitem la irrupció de vehicles externs.

BAIX = Zona peatonal.
Per a totes les mesures anteriorment mencionades, tindrem molt en compte el grau de
circulació.
Circulació de vianants en l’entorn de l’obra

CIRCULACIÓ DE VIANANTS MITJANA = Circulació continua sense gran nombre.
Es disposaran les mesures necessàries per aïllar les activitats de l’obra de la circulació que
hagi a l’entorn.
Amb la doble finalitat d’evitar afectar l’entorn i preservar l’entrada d’agents externs als
treballs que estem efectuant.

4.4

Pla d’emergència i prevenció d’incendis

Segons la llei 31/95 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en el seu article
20, referent al Pla d’Emergència, “L’empresari, tenint en compte la grandària i l’activitat de
l’empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà
d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en
matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant
per això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures. I comprovant
periòdicament, si s'escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal haurà de
tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en
funció de les circumstàncies abans senyalades.”
Per això, totes les empreses que participen en l’execució de l’obra, haurien de disposar
d’un Pla d'Emergència, desenvolupat en la mateixa i actualitzat periòdicament, o en
defecte d’això, subscriuran l'existent en l’obra amb el compromís de seguir-lo i respectarlo. En aquest Pla d'Emergència i Evacuació, es recolliran els materials i recursos humans
de que es disposa per al control de les emergències, incendis o accidents.
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El trànsit de vianants que tenim a l’entorn de l’obra podem qualificar-lo de:
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4.3.2
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El trànsit exterior de l’obra es considera:
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Totes les mesures esmentades es disposaran per la Direcció d’obra.
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L’objectiu és aconseguir (mitjançant una bona coordinació en temps i lloc, utilitzant el
sistema implantat juntament amb els mitjans de protecció existents) que davant una
possible emergència, la incidència sigui mínima o nul·la.

4.4.1

Primers auxilis

En obra, es disposarà d’una o diverses farmacioles, en funció del nombre de treballadors
que hi treballin. El contingut de les quals s’ajustarà com a mínim al disposat al Reial decret
486/1997, de 14 d’abril, sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball (Annex VI. Material i locals de primers auxilis).

En cas que hagin equips de treball allunyats de la zona on s’ha situat la farmaciola, cada
equip anirà dotat amb una farmaciola tipus maleta amb la finalitat que pugui situar-se en
el punt adequat de la zona de treball, o almenys al vehicle que normalment disposen els
equips per al trasllat dels propis treballadors i el seu equip de treball.
Actuacions en cas d’accident laboral

SE SEGUIRAN ELS SEGÜENTS PRINCIPIS DE PRIMERS AUXILIS:
1er L’accidentat és el primer. Se l'atendrà immediatament amb la finalitat d’evitar
l’agreujament o progressió de les lesions.
2on En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell, i en el cas d’accident elèctric, es
suposarà sempre que poden existir lesions greus. En conseqüència, s’extremaran les
precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la
immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de reanimació en cas
d’accident elèctric.
3er En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; evitant tant
com sigui possible, segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament a
l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i
incomoditat per a l’accidentat.
ACTUACIONS EN CAS D'ACCIDENT LABORAL
El Contractista adjudicatari queda obligat a incloure en el seu Pla de Seguretat i Salut, la
situació dels Hospitals o Centres Assistencials més propers amb l'itinerari més recomanat
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En cas d'accident se seguiran les indicacions recollides al Pla d'Emergència i Evacuació,
que recollirà tots els telèfons i les adreces d’emergència. Aquests haurien de plasmar-se
als cartells, i es distribuiran a l’entrada de l’obra, a les casetes de vestuari, a la caseta de les
oficines, i arreu on es consideri necessari en funció del “moment” d’obra.
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4.4.2
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Cada farmaciola es revisarà periòdicament i es reposarà immediatament el material
utilitzat.
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Un cop elaborat el Pla d'Emergència i Evacuació, així com les seves successives
actualitzacions, es comunicarà i lliurarà a totes les empreses que vagin a participar a
l’obra. En aquest sentit, es crearà un sistema de justificant de recepció de l'esmentat,
acceptant i assumint les disposicions que en ell s’aconsegueixen.
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En el Pla d'Emergència i Evacuació es detallarà el tipus d’organització implantada, els
mitjans materials i humans, i contindrà diferents plànols, amb la finalitat d’ubicar l’obra,
implantar el Pla i d’informar a totes les parts. Recollirà tots els telèfons i les adreces que
tinguin importància per a una possible emergència. Aquests s'haurien de reflectir als
cartells de telèfons d’emergència, i es distribuiran a l’entrada de l’obra, en les casetes de
vestuari, a la caseta de les oficines, i arreu on es consideri necessari en funció del
“moment” de l’obra.
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per evacuar als possibles accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit
que poguessin agreujar les possibles lesions de l’accidentat.
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
El Contractista adjudicatari queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es
recullen a continuació:
ACCIDENTS DE TIPUS LLEU
Al Coordinador de Seguretat i Salut: De tots i de cada un d’ells, amb la finalitat d’investigar
les seves causes i adoptar les correccions oportunes.

ACCIDENTS DE TIPUS GREU
Al Coordinador de Seguretat i Salut: De forma immediata, amb la finalitat d’investigar les
seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
ACCIDENTS MORTALS
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A l’autoritat Laboral: En les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.

A l’autoritat Laboral: En les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
Prevenció d’incendis

En el PLEC DE CONDICIONS tècniques i particulars, es detallen les especificacions
tècniques que han de complir aquests dispositius.
El nombre, ubicació i tipus diferents d'extintors que es dipositin a l'obra, variarà en funció
de la fase d’execució en la que estiguem.

4.5

Proteccions col·lectives

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i que es reflecteix al DOCUMENT II d'aquest
Estudi de Seguretat i Salut, i dels problemes específics que planteja la construcció pròpia
de l’obra, s’han plantejat les solucions protectores que complint amb les exigències legals,
s’acoblin als sistemes constructius utilitzats.

4.6

Proteccions individuals

De la mateixa manera, de l'esmentat anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una
sèrie de riscos que no s’han pogut resoldre totalment mitjançant la instal·lació de les
proteccions col·lectives, per tant és necessari, establir una sèrie de mesures de protecció
individuals.
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En obra es preveu l’ús de materials i substàncies capaces d’originar un incendi, pel que
s’haurà de dotar d’un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis.
Aquests dispositius s'haurien de verificar i mantenir amb regularitat. Així mateix haurien
d’estar senyalitzats d'acord al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el
treball.
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4.4.3
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Al Coordinador de Seguretat i Salut: De forma immediata, amb la finalitat d’investigar les
seves causes i adoptar les correccions oportunes.
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Al Jutjat de Guàrdia: Perquè pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les
investigacions judicials.
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Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta
de persones que intervenen a l’obra.
A més de les actuacions de prevenció concretes a aplicar a cadascuna de les operacions
que es realitzen a l’obra, i que estan detallades al DOCUMENT II d'aquest Estudi de
Seguretat i Salut, és necessari implantar durant el desenvolupament de la mateixa, una
sèrie d’actuacions dirigides a procurar el major grau de seguretat i confiança en l’execució
de les activitats, i en les millors condicions de salut possibles.

Actuacions preventives de caràcter general

A més de les actuacions de prevenció concretes a aplicar a cadascuna de les operacions
que es realitzen a l’obra, i que estan detallades en les fitxes especials que defineixen en
aquesta MEMÒRIA les diferents FASES D’OBRA, la MAQUINÀRIA i en MITJANS AUXILIARS,
és necessari implantar, durant el desenvolupament de la mateixa, una altra sèrie
d’actuacions dirigides a procurar el major grau de seguretat en l’execució de les activitats,
i les millors condicions de salut possibles.

5.1

Informació

Segons l'art. 18 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, cada
empresari ha d'adoptar les mesures adequades perquè tot el seu personal, abans d'entrar
a l'obra, rebi totes les informacions necessàries en relació amb:
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Segons l'art. 19 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, cada
empresari adoptarà les mesures adequades perquè tot el seu personal rebi una exposició i
formació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests puguin crear, juntament amb les
mesures de seguretat que s’usaran.
- Formació sobre les precaucions a prendre, específiques en cada activitat (Particular de
cada tipologia de treball).
- Formació de les mesures correctores que s'haurien d’utilitzar en la realització dels seus
treballs.
- Formació específica segons conveni de construcció, adaptada a la funció de cada operari
en l'obra.
- Cursets de socorrisme i de primers auxilis a el personal mes qualificat, de manera que en
l'obra es disposi d'algun socorrista.
- S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra.
Aquesta formació la impartirà als seus treballadors cada empresari que participi en l'obra,
mitjançant mitjans propis (Servei de Prevenció propi, o treballadors designats), o
concertada amb serveis externs (serveis de prevenció aliens); i el seu cost no recaurà en
cap cas sobre els treballadors.

5.3

Vigilància de la salut

Segons l'art. 22 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, cada
empresari ha de garantir que tot el seu personal que comenci a treballar a l'obra, que passi
o hagi passat un reconeixement mèdic que els habiliti per realitzar les tasques per a les
quals se'ls ha contractat. Aquest reconeixement mèdic es repetirà en períodes d'un any.
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Formació
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5.2
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- Mesures de seguretat emprades, precaucions i mesures correctores a emprar (General)
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- Riscos existents a l'obra (General)
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5.4

Higiene industrial

La Higiene Industrial és la tècnica del reconeixement, avaluació i control dels factors de
risc o agents ambientals presents als llocs de treball, que poden provocar una malaltia
professional, una disminució de la salut, incomoditat o deficiència significativa entre els
treballadors o en la resta dels membres de la comunitat.
Per a dur a bon terme les tècniques d’higiene Industrial, en una primera fase
s’identificaran en el lloc de treball, tenint en compte els processos i productes utilitzats, i
els agents contaminants.
Aquests agents o factors de risc poden ser:
Soroll, Estrès tèrmic, Vibracions, Radiacions ionitzants i no ionitzants, Temperatura i
humitat, il·luminació.
Agents químics:
Gasos, Vapors, Aerosols sòlids o líquids, Pols.
Agents biològics:
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Agents físics:

Virus, Bactèries, Fongs, Paràsits.

-Assessorament en aquells aspectes que puguin contribuir a millorar les condicions de
treball i disminuir els factors de risc psicosocial, assegurant l’enllaç de la vigilància i la
investigació amb la pràctica.
-Valoració, a través del les proves que consideri oportunes, de l’adequació del/s
treballadors que hagin d’utilitzar maquinària perillosa o hagin de realitzar operacions que
impliquin un risc per a la seguretat dels treballadors o persones alienes a l’obra (vianants).
-Durant la realització de l’obra, es desenvoluparà una campanya de sensibilització en
prevenció, concretada en cartells, informacions escrites individuals, i integració de la
cultura de la prevenció en totes les activitats de formació.

5.6

Ergonomia

L’ergonomia és el conjunt de coneixements relatius a les persones i necessaris per a
concebre útils, màquines i dispositius que puguin ser usats amb un màxim confort,
seguretat i eficàcia. I amb l’objectiu principal d’evitar tant com sigui possible, el risc
d’accident de treball, malaltia professional, i garantir la Seguretat i Salut a l’obra.
Té com a missió:
- Formar i informar sobre la correcta manipulació de càrregues, evitant tant com sigui
possible que es realitzin de manera manual.
- Assessorar pel que fa al ritme de treball i a la planificació de descansos, per evitar la
càrrega física.
- Establir una pauta temporal de treball-descans per aquelles tasques que sotmetin al
treballador a vibracions i/o soroll.
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La seva funció es concretarà, si cal, en:
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Amb la finalitat d’identificar, eliminar i/o minimitzar els comportaments que suposin un
risc per a la Seguretat i Salut dels treballadors, podrà ser necessària la intervenció del
Psicòleg.
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Psicologia aplicada
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- Facilitar els mitjans necessaris per a la correcta execució de treballs que requereixin
d’una especial atenció i/o concentració, com maniobres i ús de maquinària, en condicions
de visibilitat i comunicacions adequades.
- Evitar situacions d’aïllament o monotonia o reduir, tant com es pugui, la seva intensitat i
durada.
- Optar per aquells mètodes alternatius de treball que puguin oferir les millors condicions
de confort durant la realització de les tasques.

6

Documents que integren l'estudi de seguretat i salut

Memòria general
Estudi de fases d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, proteccions individuals i col·lectives.
Plec de Condicions
Amidaments i pressupost
Plànols
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Aquest Estudi de Seguretat i Salut està integrat pels següents documents:

Detalls gràfics

04/12/19
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Amb tot el que especifica la present Memòria, així com a la resta de documents que
componen el present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, es considera ajustat al RD 1627/97
de 24 d'octubre.

Sr. Andreu Vericat Grau
Arquitecte Tècnic, col·legiat 823 al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.
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DOCUMENT II - IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS
1
1.1

Fases d’obra
DESCONSTRUCCIÓ AMB MITJANS MANUALS

DESCRIPCIÓ:

MAQUINÀRIA:
Les màquines més utilitzades són: Compressor; Elevador elèctric; Eines elèctriques;
Martell pneumàtic; Talladora de filferro; Bufador; Serra circular; Llança tèrmica; Eines
manuals tals com falques, maces, pics, pales, escarpes, palanquetes, martells, carretons,
etc.
MITJANS AUXILIARS:
Els mitjans auxiliars més empleats són: Bastides tubulars; Bastides de cavallets; Escales
de mà; Passarel·les; Eslingues; Baixant d’enderrocs; Contenidors; Saques d’enderrocs;
Mànegues;
MATERIALS:
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu manipular: Pedra; Fusta; Ferro;
Maons; Vidre; Revestiments; Porcelana sanitària; Cables d'instal·lacions; Restes de
canalitzacions; Enderrocs en general.
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
03 Caiguda d'objectes per desplom
05 Caiguda d'objectes despresos
06 Trepitjades sobre objectes
09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
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Les activitats a tenir en compte són: Demolició d'elements de maçoneria; Demolició
d'elements de fàbrica de maó i particions; Demolició d'elements de formigó;
Desmantellament de cobertes; Desmantellament de forjats (de fusta, de biguetes
prefabricades, de formigó, metàl·lics, etc); Desmantellament de cels rasos; Arrencada
d'enrajolat; Arrencada d'elements de pavimentació; Extracció dels elements de fusteria;
Repicat de revocs i emblanquinats; Extracció d'elements sanitaris; Arrancada i
desmuntatge d'instal·lacions.
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ACTIVITATS QUE INTERVENEN:
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En els treballs esmentats poden intervenir els oficis següents: Encarregat d'obra; Tècnic
qualificat; Personal especialitzat en la tasca que conegui la resposta dels materials;
Soldador; Oficials i Manobres.
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OFICIS:
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Conjunt de treballs amb mitjans manuals destinats a enderrocar o desmuntar els
elements tant estructurals com de divisió i acabats, de forma parcial o total, sense la
presència d'elements de fibrociment.
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11 Atrapaments per o entre objectes
13 Sobreesforços
16 Contactes elèctrics
21 Incendis
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
ABANS DELS TREBALLS:

Es farà una visita d’inspecció en soterranis, espais tancats, dipòsits, etc., per determinar la
existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. Per realitzar aquesta visita, es
valorarà la necessitat d’utilitzar equips autònoms de respiració, fer-la més d’una persona i
utilitzar equips detectors de gasos, obrint portes i finestres per a una total ventilació.
Es farà una desinfecció i/o desinsectació als casos necessaris, si amb anterioritat hagués
sigut destinat a granja, hospital, etc.
S'ha d'haver plantejat el sistema d’evacuació a utilitzar prèviament.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

En les tasques d’enderroc el més important és la seqüència d'actuació, sense la que,
qualsevol tasca en seguretat resultarà infructuosa.

S'hauran de desconnectar totes les instal·lacions existents.
Es procedirà a l'apuntalament dels elements que poguessin patir algun dany i per això
ressentir-se l'estabilitat del conjunt, com arcs, balcons, murs,….
No es treballarà a zones on se sàpiga que l'estructura és inestable sense haver apuntalat
prèviament.
Si hi ha esquerdes a l'edifici que fa mitgera, es col·locaran testimonis, per observar la seva
progressió.
S'assegurarà tenir uns bons accessos bé a través de bastides adequades o a través de les
escales de l'edifici.
Els accessos tant de l'edificació com a les diferents zones de treball d'enderroc, es
protegiran amb corredors coberts de seguretat.
En les tasques que requereixen el tall de bigues metàl·liques s'hauran d'utilitzar sempre
mitjans auxiliars segurs i mai no es podran emprar les culleres de les pales carregadores
per tal de pujar-hi.
Per a la limitació de zones de recollida d'enderrocs, s'utilitzaran tanques per a vianants
col·locades braç a braç, tancant la totalitat d'aquesta zona.
Es senyalitzarà físicament la zona de treball de la maquinària.
Es disposaran línies de vida al moment d'enderrocar els forjats, teulades, etc.
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El recinte es tancarà mitjançant tancament de delimitació col·locat a distància prudencial
segons la magnitud de l'enderroc. Sempre que sigui necessari, es complementarà la
mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu
equivalent per evitar riscos de caiguda d'objectes cap a l'exterior.
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El tall d’obra es tancarà segons les ordenances municipals, i amb tanca de 2 m, com a
mínim. En el cas en què s'envaeixi la calçada o vies públiques, es demanarà permís a
l'Ajuntament per a això i es senyalitzaran convenientment amb les senyals de seguretat
els vials corresponents.
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La demolició s'efectuarà per personal especialitzat en la tasca, que conegui la resposta
dels materials i amb coneixements teòrics i pràctics de la maquinària a utilitzar.
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Els contenidors portaran una xarxa mosquitera a la seva part superior per evitar la
dispersió de pols a la zona.
S'instal·laran preses d'aigua provisionals per al reg dels enderrocs, en prevenció de la
formació de pols.
S'instal·larà un circuit elèctric provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat
(30 Ma) per a l'alimentació de llum, i diferencials de mitja sensibilitat (300 Ma) per a la
maquinària elèctrica.
Es protegiran els quadres provisionals d'obra de cops i de la pols de la pròpia activitat,
assegurant que no entrarà pols als seus elements.

Durant la utilització de bastides tubulars, no es manipularà sota cap concepte cap part de
les mateixes. Si per necessitat del treball, s'ha d’enretirar alguna peça, prèviament
s'informarà al personal tècnic de l'obra. Una vegada informat, es decidirà la viabilitat de
modificar la bastida pel personal degudament format i qualificat per a això.
Les bigues, armadures i elements pesats es desmuntaran mitjançant politges.
Les zones de treball, estaran prou il·luminades.
No es portaran a terme treballs a la mateixa vertical on ja s’estigui treballant.
Sobre bigues de forjat parcialment enderrocat al descobert, es disposaran passarel·les per
circular.
En cas d'utilització del compressor, haurà d'estar insonoritzat, igual que el martell
pneumàtic.
Es procurarà en tot moment evitar l'acumulació de materials procedents de la demolició a
les plantes o forjats de l'edifici, ja que ho sobrecarreguen.
Es revisaran contínuament els quadres provisionals d'obra per assegurar-nos que no falta
cap element protector, com tapes dels diferencials, i que les tasques de demolició no
afecten al quadre.
Aquells treballs que produeixin vibracions -picat amb martell elèctric o neumàtics'hauran de realitzar sempre per torns, per tal d'evitar la manca de reg sanguini als
braços i mans.
En finalitzar la jornada, no podran quedar elements de l'edifici en un estat inestable, de
forma que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu

21

201902333-002-05815

Pag. 25 de 136

En tot moment es respectaran les proteccions col·lectives disposades per a evitar el risc
de caiguda dels operaris a diferent nivell. Si per necessitat del treball, s’ha d’enretirar la
protecció col·lectiva, de manera que existeixi risc de caiguda a diferent nivell, prèviament
s'informarà al personal tècnic de l'obra. Una vegada informat, es decidirà la viabilitat de
modificar la protecció col·lectiva, o en el seu defecte, disposar les corresponents línies de
vida perquè els operaris fixin l’arnés de seguretat. La protecció col·lectiva només serà
enretirada a la zona estrictament necessària.
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L'ordre d’enderroc que es seguirà generalment, serà de dalt cap a baix, de forma que es
realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni a
proximitat d'elements que es vagin a enderrocar.
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Es mantindrà la porta d’entrada tancada. A l’hora d’entrar, es connectarà una campana al
centre de l’edifici (preferiblement a la caixa d’escala per aconseguir un millor repartiment
del so). Aquesta campana s’accionarà amb una corda que acabi a l’accés de l’obra,
senyalitzada convenientment per indicar la seva utilització per accedir a l’interior.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

DURANT ELS TREBALLS:
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ensorrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics les zones o elements de l'edifici que
puguin ser afectades per aquestes.
AL FINALITZAR ELS TREBALLS:
Un cop realitzada la demolició, es realitzarà una revisió general de l'edificació adjacent
per observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l'enderrocament.
Es deixarà la zona neta, sense cap enderroc, preparada per continuar els treballs de
construcció.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Ancoratges especials per a la subjecció d'elements de seguretat
00823 ANDREU VERICAT GRAU

Baranes de protecció sobre peus drets
Tancament perimetral
Escala sobre bastida tubular
Extintors contra incendis
Tanca mòbil de vianants
Mantes de fibra de vidre per a la protecció de la caiguda d'espurna de soldadura

EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
Pantalla opaca provista d'un visor on es col·loquen vidres "ictínis" per a soldar.
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Màscara activa per a pols.
PROTECCIÓ AUDITIVA:
Cascos protectors auditius amortiguadors de soroll.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
PROTECCIO DEL COS I EXTREMITATS:
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic dotat de bandes reflectants.
Roba per a soldadors composta por: Mandil de cuir, per a cobrició des del pit fins als
genolls, maniguets protectors dels avantbraços, i polaines.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dorso-lumbars
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Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.

04/12/19

PROTECCIONS INDIVIDUALS
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Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de la línia elèctrica
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Mampares verticals lleugeres contra la radiació de la soldadura
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Faixa anti-vibratòria
Arnès de seguretat.
Línies de vida.

1.2

EXCAVACIÓ DE RASES I REBAIX DEL TERRENY

DESCRIPCIÓ
Conjunt de treballs destinats a l'excavació de rases i rebaix del terreny.

Es pot realitzar tant manualment com per mitjans mecànics. S’inclou el reblert parcial o
total de la mateixa.
OFICIS
En els treballs esmentats poden intervenir els oficis següents: Encarregat d’obra; Tècnic
qualificat; Conductors de retroexcavadora amb accessori picador, pala carregadora,
camió de banyera basculant, camió de transport de maquinària, autobolquet; Oficial;
Manobres; Senyalista.
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Per rasa entenem la excavació llarga que, amb 2 m d’ample màxim i 7 de profunditat, es
realitza per sota del nivell de la rasant i a cel obert.

Les màquines més utilitzats són: Retroexcavadora; Camió de transport de terres; Pala
carregadora; Autobolquet; Martell pneumàtic; Eines manuals.
MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més empleats són: Puntals, Eslingues; Passarel·les; Escales de mà;
Tanques mòbils.
MATERIALS
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu manipular o utilitzar: Terres; Pedres;
Fangs.
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
03 Caiguda d'objectes per desplom
05 Caiguda d'objectes despresos
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
09 Cops per objectes o eines
11 Atrapaments per o entre objectes
12 Atrapaments per bolcada de màquines
16 Contactes elèctrics
20 Explosions
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MAQUINÀRIA
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Les activitats a tenir en compte són: Excavació de terres en planta, rasa i pous amb
mitjans mecànics; Excavació manual de terres; Refino manual de fons i parets excavats a
màquina. Apuntalament de rases i pous. Enretirat de l’apuntalament.
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ACTIVITATS QUE INTERVENEN
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22 Causats per éssers vius
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
ABANS DELS TREBALLS:
S’hauran de conèixer les característiques del terreny
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l’excavació, de manera
que es pugui considerar el cas que aquest hagi sigut rebaixat de manera artificial.

En cas d’apuntalament, aquest serà revisat en començar cada jornada laboral, tensant els
codals que s’hagin afluixat. Es comprovarà, així mateix, que les excavacions no presentin
aigües superficials en els seus fons.
DURANT ELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ DE RASES:
Qualsevol apuntalament serà desenvolupat i supervisat per personal competent i amb
experiència. No s’apuntalarà amb operaris treballant a la rasa.
S’evitarà copejar els apuntalaments durant les operacions d’excavació.
Si la profunditat de la rasa supera els 1,3 m., es mantindrà un operari de guàrdia a
l’exterior per actuar com a ajudant en les seves tasques i, en cas d’emergència, avisar i
sol·licitar ajuda.
Els operaris pujaran i baixaran utilitzant escales, mai recolzant-se en els codals.
La suspensió de càrregues i conduccions es farà des d’elements situats a la superfície, mai
utilitzant els codals.
En general els apuntalaments, o part d’aquests, s’enretiraran només quan deixin de ser
necessàries i per franges horitzontals, començant per la part inferior de tall.
La profunditat màxima permesa sense apuntalar des de la part superior de la rasa,
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1.30 m
La alçada màxima sense apuntalar, en fons de rasa serà (a partir de 1.40) no superarà els
0.70 m, encara que el terreny sigui de bona qualitat.. En cas contrari, s’ha de baixar el
tauler fins a ser clavada al fons de la rasa, utilitzant a la seva vegada corretges auxiliars
amb els seus corresponents codals, per a crear els necessaris espais lliures provisionals
on poder anar realitzant els treballs d’estesa de canalitzacions, formigonat, etc., o les
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No es realitzaran treballs d’excavació en les proximitats dels pals elèctrics, de telèfon, i
semblants que puguin afectar la seva estabilitat.
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En cas d’haver-hi xarxa de sanejament, es taparà i es comprovarà la inexistència de restes
de materials o productes combustibles perillosos, i derivacions de conduccions que
procedeixin d’instal·lacions alienes al solar.
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En cas d’haver-hi línies elèctriques soterrades, s’haurà de conèixer la situació exacta de
les conduccions, mitjançant sistemes de detecció. Si és possible es sol·licitarà el seu
desviament i/o descàrrega de la línia. La màquina no executarà treballs en distàncies
inferiors a 1 m Entre 1 m, i 0.5 m, es poden utilitzar eines mecàniques. A partir de 0.5 m,
s’utilitzaran mitjans manuals. En cas d’observació de deficiències a les canalitzacions
elèctriques, es paralitzaran els treballs comunicant-ho a l’empresa subministradora.
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Es disposarà d’informació prèvia dels serveis soterrats que existeixin a la zona. Un cop es
tinguin els plànols, es senyalitzaran les conduccions localitzades.
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Es senyalitzarà físicament la zona de treball, i es respectarà en tot moment la zona
d’influència de la maquinària en moviment.
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operacions precises per les quals es va fer la rasa.
És imprescindible apuntalar a temps, i el material previst per a això haurà de trobar-se a
peu d’obra i en quantitat suficient, amb l’antelació necessària per assegurar la revisió del
seu estat prèvia al seu ús.
L’apilament de materials i de les terres extretes en excavacions de profunditat superior a
1,30 m, es disposarà a distàncies iguals o superiors a 2 metres de la vora del buit.
Quan les terres extretes estiguin contaminades, es desinfectaran, igual que les parets de
les mateixes excavacions.

DURANT ELS TREBALLS:
Qualsevol apuntalament serà desenvolupat i supervisat per personal competent i amb
experiència. No s’apuntalarà amb operaris treballant a la rasa.
A mesura que es vagi profunditzant, s’apuntalaran les parets dels pous, sense que la
distància al fons del pou i l’apuntalament inferior superi els 1.5 m
A mesura que es vagi profunditzant, s’instal·larà una escala que sobresurti 1 m, el nivell a
salvar.
Als terrenys susceptibles de inundació, els pous estaran proveïts de mesures que
permetin la ràpida evacuació dels treballadors.
Si fos necessari bombejar constantment un pou, es disposarà d’un equip auxiliar de
bombeig.
La suspensió de càrregues es farà des d’elements situats a la superfície, mai utilitzant els
codals.
Si l’excavació es porta a terme a la nit s’il·luminarà convenientment la part superior i les
immediacions del pou, com la part inferior.
AL FINALITZAR ELS TREBALLS:
Mentre la rasa estigui oberta, es col·locarà tanca mòbil i senyalització, que s’il·luminarà a
la nit, a una distància adequada de la vora dels desnivells, en prevenció de la caiguda de
persones (separació d’un metre de la tanca al buit) i vehicles (separació de dos metres de
la tanca al buit).
No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 3 metres de distància del
perímetre de les rases i pous.
La zona de treball es deixarà neta i endreçada.
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Es prepararà en obra una provisió d´alçaprems, tascons, barres, puntals i taulers que no
s’utilitzarà per apuntalar, sinó que es reservarà com a equip de salvament, al costat
d’altres mitjans que poguessin servir per al mateix fi.
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S’utilitzaran passarel·les de 0.60 m, per travessar les rases, que es protegiran en cas de
risc de caiguda a diferent nivell.
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En cas que la maquinària hagi de romandre en un lloc determinat, s’impedirà l’accés a
aquesta mitjançant tanques protectores.
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Sempre que existeixin interferències entre els treballs de moviment de terres i les zones
de circulació de vianants, màquines o vehicles, s’ordenarà i controlarà mitjançant
personal auxiliar competent que vigili i dirigeixi els seus moviments.
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En cas d’inundació, es procedirà a la immediata evacuació de l’aigua per evitar el
despreniment de la part inferior dels talussos.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
Ancoratges especials per a la subjecció d’elements de seguretat
Baranes de protecció sobre peus drets
Cons de senyalització
Extintors
Malla de sarja
Tanca mòbil de vianants
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de la línia elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
Conductors (quan romanguin fora dels vehicles han de portar l´equip bàsic):
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Plataformes metàl·liques

PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Roba específica per facilitar la visibilitat de l´operari, composta per armilla de material
plàstic dotada de bandes reflectants.
Resta de personal:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
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PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:

201901323

PROTECCIÓ DE LA VISTA:

Màscara activa per a pols.
PROTECCIÓ AUDITIVA:
Cascos amortidors de soroll, dotats de pinça per col·locar-los en cascos de seguretat,
ajustables.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat de goma, proveït de plantilla i puntera d´acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors,
termosoldat.
Roba específica per facilitar la visibilitat de l´operari, composta per armilla de material
plàstic proveïda de bandes reflectants.
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PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
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Guants de nitril.
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1.3

REBLERT I PICONAMENT DE TERRES

DESCRIPCIÓ
Conjunt de treballs destinats a aportar i compactar terres, graves i sorres, i deixar la
superfície amb una resistència preparada per a desenvolupar treballs de construcció.
OFICIS
En els treballs esmentats poden intervenir els oficis següents: Encarregat d’obra;
Conductors de camió basculant, camió de transport amb grua; pala carregadora, buldòzer,
cable, corró compactadora mixta, corró compactadora tàndem, corró de pota de cabra,
compactadora manual, anivelladora, autobolquet; Oficial; Manobres; Senyalista.

Les màquines més utilitzades són: Camió de transport; Camió basculant; Pala
carregadora; Buldòzer; Cable; Corró compactadora mixt; Corró compactadora tàndem;
Corró de pota de cabra; Anivelladora; Autobolquet; Camió cisterna; Compactadora
manual; Compressor, Eines manuals.
MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més utilitzats són: Eslingues; Escales de mà; Mànegues.
MATERIALS
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu manipular: Terres; Pedres; Aigua.
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01 Caiguda de persones a diferent nivell
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02 Caiguda de persones al mateix nivell
03 Caiguda d'objectes per desplom
05 Caiguda d'objectes despresos
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
10 Projecció de fragments o partícules
12 Atrapaments per bolcada de màquines
16 Contactes elèctrics
17 Inhalació o ingestió substàncies nocives
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
ABANS DELS TREBALLS:
Es controlarà que tots els vehicles estiguin dotats de tots els components de seguretat
(cabina de seguretat i senyals acústics d'alarma per a maniobres de marxa enrere),
exigint la presentació al dia, del llibre de manteniment, i el certificat que acrediti la seva
revisió per taller qualificat.
Es comprovarà que el personal que condueixi la maquinaria pesada, sigui especialista en
la conducció segura d’aquests vehicles, i que estigui en possessió de la documentació de
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MAQUINÀRIA
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Les activitats a tenir en compte són: Descàrrega de terres des de camió basculant i/o
camió de transport amb grua; Recull de terres; Reblert de la zona (per tongades); Regat
d’aquestes; Compactació mecànica de les terres (per sèries).
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ACTIVITATS QUE INTERVENEN
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capacitació acreditativa.
Es crearan les vies d’accés al solar, en cas necessari, i dins del propi solar. Si és possible,
s’independitzaran les entrades dels vehicles pesants, de l’entrada del personal d’obra
S’establirà una zona d’aparcament de vehicles i màquines.
Es senyalitzarà físicament la zona de treball, i es respectarà en tot moment la zona
d’influència de la maquinària en moviment.
S'instal·laran preses d'aigua provisionals per al reg de les terres, en prevenció de la
formació de pols.

DURANT ELS TREBALLS:
Es conservaran els camins de circulació, cobrint sots, eliminant blandons i compactant
mitjançant escòries o graves. Així mateix, es controlarà la permanència de la senyalització
dels accessos i recorreguts de les màquines i vehicles.
Sempre que existeixin interferències entre els treballs de moviment de terres i les zones
de circulació de vianants, màquines o vehicles, s’ordenarà i controlarà mitjançant
personal auxiliar competent que vigili i dirigeixi els seus moviments.
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En cas d’haver línies elèctriques aèries que travessin zones de circulació de maquinaria, si
no és possible desviar-les, es disposaran gàlibs de senyalització.

No es deixarà mai la màquina en marxa i fora de control (abandonant la cabina sense
desconnectar el contacte).
Sempre que sigui possible, les màquines circularan en direcció cap amunt o cap avall,
però no de costat, per a així evitar moviments que puguin provocar la seva bolcada.
En cas que la maquinària hagi de romandre en un lloc determinat, s’impedirà l’accés a
aquesta mitjançant tanques protectores.
S’utilitzaran passarel·les de 0.60 m. per travessar les rases.
Les rampes no superaran el 20% de pendent.
Als caps dels talussos on s’hagin d’abocar terres s’instal·laran topalls.
Les maniobres de marxa enrere dels vehicles a la bora de talussos, es dirigiran per
senyalistes especialitzats.
Es prohibirà la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada o durant la maniobra de
descens de la caixa, després d’abocar les terres, en especial en presència de línies
elèctriques aèries.
Per a evitar el contacte directe amb línies elèctriques aèries, es deixaran les següents
distàncies de seguretat:
**Menys de 66000V, mínim 3 m
**A partir de 66000V, mínim 5 m
A l’interior del solar es disposaran senyals de limitació de velocitat.
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Es prohibirà pujar a les màquines al personal aliè a la seva conducció.

201901323

La maquinària utilitzada en el treball de moviment de terres estarà assentada sobre una
superfície de treball prou sòlida, capaç de suportar el pes de la màquina i de la càrrega
que se li pugui afegir.
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Si els treballs es realitzen en una petita zona, aquesta es confinarà per evitar l’accés de
persones alienes a aquesta.
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A l’entrada d’obra s’establirà un torn de senyalistes per guiar l’entrada i sortida de
camions a l’obra, i especialment en casos necessaris d’aturada del trànsit vial. L’operari es
dotarà de senyals de stop i direcció obligatòria.
En els treballs de compactació mecànica amb compactadora manual:
**Es rotarà als treballadors.
**Es guiarà la màquina en avanç frontal, evitant desplaçaments laterals.
La direcció facultativa establirà el gruix màxim de cada tongada de reblert.
No es podrà circular per zones reblertes sense piconar.
AL FINALITZAR ELS TREBALLS:
Si és necessari, s’habilitaran les zones d’accés mitjançant bastides d’escala o rampes.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Tancament perimetral
Baranes de protecció sobre peus drets
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Un cop terraplenat el terreny, es disposarà la senyalització adient si existeixen desnivells.

Cons de senyalització

PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
Conductors (quan romanguin fora dels vehicles han de portar l’equip bàsic):
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba específica per facilitar la visibilitat de l’operari, composta per armilla de material
plàstic dotada de bandes reflectants.
Resta de personal:
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Màscara activa per a pols.
PROTECCIÓ AUDITIVA:
Cascos amortidors de soroll, dotats de pinça per col·locar-los en cascos de seguretat,
ajustables.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
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Plataformes metàl·liques
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Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de la línia elèctrica
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Tanca mòbil de vianants
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Malla de sarja
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Calçat de seguretat de goma, proveït de plantilla i puntera d´acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors,
termosoldat.
Roba específica per facilitar la visibilitat de l’operari, composta per armilla de material
plàstic proveïda de bandes reflectants.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ

DESCRIPCIÓ
Conjunt de treballs destinats a la manipulació i abocament de formigó mitjançant
canaleta, cubilot, o bombejat.
OFICIS
En els treballs esmentats poden intervenir els oficis següents: Encarregat d'obra; Oficial i
manobre; Gruista; Conductors de camió bomba, camió formigonera.
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1.4

MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més empleats són: Cubilot; Bastides de cavallets; Bastides tubulars;
Eslingues; Escales de mà; Passarel·les; Mànegues.
MATERIALS
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Terres; Fusta; Claus,
Separadors plàstics; Barres d'acer corrugat; Formigó (àrids, aigua, ciment, additius);
Desencofrants; Aigua.
01 Caiguda de persones a diferent nivell.
02 Caiguda de persones al mateix nivell.
03 Caiguda d'objectes per desplom.
05 Caiguda d'objectes despresos.
06 Trepitjades sobre objectes.
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
09 Cops per objectes o eines.
10 Projecció de fragments o partícules.
11 Atrapament per o entre objectes.
12 Atrapament per bolcada de màquines.
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Les màquines més utilitzades són: Camió formigonera; Formigonera; Bomba de formigó;
Vibrador de formigó; Grua torre; Camió grua; Plataformes autoelevadores; Grups
electrògens.
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MAQUINÀRIA

201901323

Les activitats a tenir en compte són: Abocament de formigó mitjançant canaleta;
Abocament de formigó mitjançant cubilot; Abocament de formigó mitjançant bombejat.
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ACTIVITATS QUE INTERVENEN
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13 Sobreesforços.
16 Contactes elèctrics.
18 Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives.
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
ABANS DELS TREBALLS:
Es controlaran les armadures, per assegurar-se que les armadures estiguin ben fixades,
de manera que no es moguin mentre l’abocament.

DURANT ELS TREBALLS:
*Abocament mitjançant canaleta:
**El camió formigonera s'aproximarà lentament als caps de les excavacions, i mantindrà
una distància com a mínim de 2 m. per evitar el lliscament de les terres. Per a això
s'utilitzaran, si és necessari, topalls de final de recorregut.
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Es revisarà la estabilitat i solidesa dels encofrats.Es retirarà de l’interior dels encofrats
restes de material (fusta, armadures, etc.)

**Els conductors no baixaran del camió a menys que estigui aturat el vehicle i hi hagi un
espai suficient per baixar-se.
**Quan el subministrament es realitzi en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16%, si el
camió formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar col·locant una marxa, a
banda del corresponent fre de mà; si la formigonera funciona amb motor hidràulic caldrà
calçar les rodes del camió per tal que el motor del camió estigui en marxa de forma
contínua. En pendents superiors al 16% s'aconsella no subministrar formigó amb el
camió
**Quan el camió arribi a la seva ubicació final per a l'abocament del formigó, haurà de
calçar-se per evitar falses maniobres.
*Abocament mitjançant cubilot:
**Es prohibirà carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua
que el suporti.
**La obertura del cubilot es farà exclusivament accionant la palanca per això, amb les
mans protegides amb guants impermeables.
**La maniobra d’aproximació, es dirigirà mitjançant senyals preestablertes, fàcilment
intel·ligibles pel gruista, o mitjançant telèfon autònom.
**Es tindrà cura de no copejar amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments.
**El gruista no passarà el cubilot per sobre de les persones.
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**Els camions seran conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent,
accidentats, tous, relliscosos que comportin altres perills, al llarg de les rases o talussos, i
en marxa enrere

201901323

**Quan un camió circuli pel lloc de treball serà indispensable dedicar un operari perquè
vigili que la ruta del vehicle estigui lliure abans que aquest s'engegui cap a endavant i
sobretot cap endarrere
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**La maniobra serà dirigida per un capataç que vigilarà que no es realitzin maniobres
insegures.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

**Mai s'intentarà balancejar el cubilot per desplaçar-lo de la vertical del ganxo d'elevació.
**S'evitarà fregar amb el cable d'elevació de la grua amb qualsevol part de l'edifici, per
evitar provocar el despreniment de la càrrega.
*Abocament mitjançant bombeig:
**L’equip encarregat de la manipulació de la bomba, estarà especialitzat en aquest treball.
**La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, fixant-se les parts
susceptibles de moviment.

**Abans d’iniciar el bombeig de formigó, s’haurà de preparar el conducte (engreixat de les
canonades) evitant masses de morter de dosificació, evitant “taponats”.
**Es prohibirà introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la xarxa de
recollida a la sortida de la mànega, al final del recorregut total del circuit. En cas de
detenció de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà
a continuació la canonada.
**Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a
elements sòlids, enretirant-se del lloc abans d’iniciar el procés.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Tanca mòbil per a vianants
Tancament perimetral
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
Escala sobre bastida modular
Cons de senyalització
Connexions elèctriques de seguretat
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
Transformadors d’energia elèctrica amb sortida a 24 V (1000W)
Oclusió de forat horitzontal mitjançant tapes de fusta
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
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**Un cop acabat el bombeig, es netejarà i rentarà l’interior de les canonades d’impulsió de
formigó.
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**El maneig, muntatge, i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà
dirigit per un operari especialista, per evitar accidents per “taponat” i “sobre pressions”
internes. És imprescindible evitar “taponats” interns de formigó, i procurar evitar els
colzes de radi reduït.
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**El formigonat de pilars i elements verticals, s’executarà governant la mànega des de
bastides tubulars, castillets, plataformes autoelevadores, o plataformes de treball
degudament protegides amb barana perimetral.
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**Abans del inici del formigonat d’una superfície, s’establirà un camí segur de taulons
sobre els que recolzar-se els operaris que governin l’abocament amb la mànega.
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**La mànega terminal de l’abocament, serà governada per dos operaris, per a evitar les
caigudes per moviment incontrolat de la mateixa.
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els riscos detectats:
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de loneta i cuir.
Guants de goma per a treballs en humit.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors, termo
soldat.
Roba especifica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic dotat de bandes fluorescents.
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Calçat de seguretat de goma, dotat de plantilla i puntera d'acer.

PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:

1.5

MANIPULACIÓ I MUNTATGE D´ARMADURES
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Canelleres per a esforços

OFICIS
En els treballs esmentats poden intervenir els oficis següents: Encarregat d'obra; Ferralla;
Soldador; Gruista; Conductors de camió de transport, camió grua.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Les activitats a tenir en compte són: Subministrament i transport de material; Tall,
doblegat d'armadures; Col·locació de les armadures. Col·locació de separadors.
MAQUINÀRIA
Les màquines més utilitzades són: Camió de transport de material; Camió grua; Grua
torre; Grua mòbil; Grups electrògens; Grup de soldadura; Serra radial; Plataformes
autoelevadores; Eines elèctriques; Eines manuals.
MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més utilitzats són: Bastides de cavallets; Bastides tubulars;
Eslingues; Escales de mà; Passarel·les; Puntals.
MATERIALS
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Terres; Fusta; Separadors
plàstics; Barres d'acer corrugat.
01 Caiguda de persones a diferent nivell.
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Conjunt de treballs destinats a preparar i col·locar les armadures per a una estructura
armada de formigó tant d'edificació com d'obra pública.
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DESCRIPCIÓ
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Faixa per a esforços dors-lumbars
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02 Caiguda de persones al mateix nivell.
03 Caiguda d'objectes per desplom.
04 Caiguda d'objectes per manipulació.
05 Caiguda d'objectes despresos.
06 Trepitjades sobre objectes
09 Cops per objectes o eines.
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapament per o entre objectes.
15 Contactes tèrmics.
16 Contactes elèctrics.
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
DURANT DELS TREBALLS
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13 Sobreesforços.

La descàrrega de les armadures es farà mitjançant el braç de la grua del camió, grua torre
o bé mitjançant grua mòbil, amb la supervisió d’un senyalista i l’encarregat o capataç de
l’obra.
Les armadures, es transportaran en posició horitzontal, de dos punts propers als seus
extrems mitjançant eslingues de cadena ofegant el feix. L’angle que formaran aquests dos
punts amb el ganxo de la grua, no ha de ser superior a 90 graus.
Abans de fer la descàrrega, s’assegurarà l’estabilitat de la zona a ocupar. Es prohibirà
apilar material en zones inestables, o a prop de terraplens o pendents.
Les armadures s'arreplegaran ordenadament sobre soles de fusta per evitar el contacte
amb el terreny. A més a més hauran de disposar de topalls que evitin el seu rodament.
L’apilament no sobrepassarà el metre i mig d’alçada en sentit vertical.
Prèviament als treballs d’aixecament de les armadures es portarà a terme una
comprovació de l’estat dels mitjans d’elevació.
En cas de muntatge “in situ” de les armadures de murs, s’utilitzaran els mitjans auxiliars
habilitats a tal efecte (bastides de caballets, bastides tubulars, etc.)
Es recorda la prohibició de pujar directament per l’armat.
Les armadures en posició vertical hauran de dirigir-se mitjançant cordes lligades a
l'extrem lliure, mai directament amb les mans.
L'accés a les zones de treball es farà sempre de forma segura, es a dir, sense veure’s
obligat a fer salts i moviments extraordinaris.
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Les restes s’amuntegaran i eliminaran de l’obra el més aviat possible, mitjançant la grua, i
utilitzant contenidors per a tal efecte, que evitin possibles caigudes dels fragments sobre
treballadors.

201901323

S’assegurarà un bon nivell d’ordre i neteja de totes les zones de treball, sobretot no
acumulant restes de retalls de ferro.
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El personal que intervingui serà coneixedor del sistema constructiu i estarà format
degudament.
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En tot moment es respectaran les proteccions col·lectives disposades per a evitar el risc
de caiguda dels operaris a diferent nivell. Si per necessitat del treball, s'ha d’enretirar
alguna protecció col·lectiva amb el risc de caiguda a diferent nivell, prèviament
s'informarà al personal tècnic de l'obra. Una vegada informat, es decidirà la viabilitat de
modificar la protecció col·lectiva, o en el seu defecte, disposar les corresponents línies de
vida perquè els operaris fixin l’arnés de seguretat. La protecció col·lectiva només serà
enretirada a la zona estrictament necessària.
Es protegiran les armadures en espera que, per la seva proximitat o situació tinguin risc
de punxonament.
Mentre no s'estiguin realitzant els treballs de formigonat es tancaran els buits per
prevenir la caiguda del personal.
El gruista no passarà les càrregues per sobre de les persones.
No s'elevaran mai càrregues que no estiguin ben subjectes ni càrregues eslingades amb
mitjans no adequats. Està prohibit elevar les càrregues utilitzant les subjeccions de ferro
dolç dels paquets que venen de taller.
Les càrregues s'elevaran i descendiran amb les velocitats adequades, utilitzant les
velocitats curtes a l'inici de l'elevació i en dipositar la càrrega.
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S’eliminaran claus i fustes trencades dels encofrats.

Els quadres elèctrics de maquinaria, instal·lacions i mitjans auxiliars elèctrics, seran de
tipus anithumitat, i aniran protegits amb coberta aïllant de suficient resistència mecànica.
Totes les connexions a quadres elèctrics es realitzaran amb petaques homologades.
Els quadres elèctrics provisionals d’obra, només podran ser manipulats per personal
autoritzat, i no es connectarà cap cable a ells que no tingui la seva corresponent connexió.
No es permetran a obra cables pelats o empalmats amb regletes.
A la manipulació de les armadures, haurien de considerar-se posicions ergonòmiques per
a evitar cops, ferides i erosions.
Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Tanca mòbil per a vianants
Tancament perimetral
Ancoratges especials per a la subjecció d’elements de seguretat
Baranes de protecció sobre peus drets
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
Connexions elèctriques de seguretat
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
Transformadors d’energia elèctrica amb sortida a 24 V (1000W)
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Quan s'hagi de portar una càrrega a un punt sense visibilitat directa, dirigirà la maniobra
una persona amb visibilitat plena.
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S'evitarà fregar amb el cable d'elevació qualsevol part de l'edifici, per evitar provocar el
despreniment de la càrrega.
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Mai s'intentarà balancejar la càrrega per desplaçar-la de la vertical del ganxo d'elevació.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats:
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
Pantalla opaca dotada d'un visor on es col·loquen vidres "ictínis" per soldar, dotada d'un
mànec per subjectar-la amb la mà.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de serratge per a soldador.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat de goma, dotat de plantilla i puntera d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
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Guants de loneta i cuir.

Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic dotat de bandes fluorescents.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:

201901323

Faixa per a esforços dors-lumbars

04/12/19

Canelleres per a esforços.
Cinturó d'eines.

1.6

APLICACIÓ DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT ASFÀLTICA

DESCRIPCIÓ:
Conjunt de treballs destinats a dur a terme la col·locació, en els tancaments externs de
l'edifici (verticals, horitzontals i soterranis), d'una làmina asfàltica impermeabilitzant.
OFICIS:
En els treballs esmentats poden intervenir els oficis següents: Encarregat d'obra;
Conductor de camió de transport o grua autopropulsada; Gruista; Oficial i Peons.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN:
Les activitats a tenir en compte són: Sanejament de la superfície on anirà col·locada la
impermeabilització; Regularització d'aquesta; Subministrament de materials; Aplicació
de la làmina asfàltica impermeabilitzant.
MAQUINÀRIA:
Les màquines més utilitzades són: Grua autopropulsada; Camió de transport; Bufador o

36

201902333-002-05815

Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als
genolls, maneguins protectors dels avantbraços, polaines per a l'empenya del peu,
turmell i davant cama.
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Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors, termo
soldat.
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dispositiu per a escalfament de la làmina; Eines elèctriques i manuals.
MITJANS AUXILIARS:
Els mitjans auxiliars més utilitzats són: Ungla portapalets; Eslingues; Bastida tubular.
MATERIALS:
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Làmina impermeabilitzant
asfàltica; Morter (ciment, sorra, aigua, additius); Dissolvents o líquids de segellat.
01 Caiguda de persones a diferent nivell.
02 Caiguda de persones al mateix nivell.
14 Exposició a temperatures extremes
15 Contactes tèrmics
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives
18 Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
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13 Sobreesforços

Existirà una zona habilitada com a magatzem de productes bituminosos i inflamables en
un lloc prou ventilat.
Es paralitzaran els treballs en cobertes quan existeixin glaçades, pluges fortes o vents
iguals o superiors a 50 km/h. Per conèixer aquesta última dada, s'atendran els avisos dels
mitjans de comunicació sobre previsions i velocitat del vent en cas d'advertir perill a
causa d'aquest fenomen meteorològic. Quan s'interrompin els treballs per aquest últim
motiu, hauran de retirar-se els materials i les eines que puguin desprendre's.
DURANT ELS TREBALLS:
No es col·locaran operaris treballant en distints pisos sobre la mateixa vertical.
El recull de làmines asfàltiques es realitzarà de manera que no puguin rodar.
Els plàstics, cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetatges, es
recolliran tan aviat s'hagin obert els paquets, per a la seva posterior eliminació.
Les plataformes d'hissat seran governades per a la seva recepció per mitjà de cordes, mai
directament amb les mans ni el cos, en prevenció de cops i atrapaments.
Els materials elevats es repartiran uniformement, sobre: llistons de fusta per evitar
sobrecàrregues, falcats per evitar que rodin, i ordenats per zones de treball.
Els recipients que transportin els líquids de segellat (betums, asfalts, morters, silicones)
s'ompliran a la meitat de la seva capacitat, per evitar esquitxades i vessaments.
Es conservarà perfectament en servei al llarg del temps, en ordre i net, el magatzem de
productes inflamables, vigilant que no quedi interrompuda la seva ventilació. A l'exterior,
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Es tancarà el pas de treballadors dins l'obra als llocs on s'estigui impermeabilitzant,
indicant un pas alternatiu.
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Es comprovarà l'existència als accessos a la coberta de rètols de "Perill, camini sobre les
corretges" i "Camini sobre les plataformes de circulació".
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No s'iniciaran els treballs fins que no s'hagi comprovat la instal·lació de les mesures de
protecció col·lectiva.

201902333-002-05815

ABANS DELS TREBALLS:
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al costat de l'accés, existirà un extintor de pols químic sec.
Les bombones de gasos (butà o propà) dels bufadors de segellat de materials bituminosos
s'emmagatzemaran separats d'aquests, en posició vertical a l'ombra.
L'emmagatzematge de material bituminós (rotllos de mantes o teles asfàltiques), es
repartirà per la coberta, per evitar les sobrecàrregues puntuals.
AL FINALITZAR ELS TREBALLS:

PROTECCIONS COL·LECTIVES
Ancoratges especials per a la subjecció d'elements de seguretat
Baranes de protecció sobre peus drets
Tancament perimetral
Cornisa de protecció en cobertes inclinades.
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Un responsable d'obra (recurs preventiu, encarregat, treballador designat, etc.)
comprovarà que han estat apagats els bufadors en acabar cada període de treball.
Igualment, quan l'animeta d'escalfar es deixi d'utilitzar, s'apagarà, en prevenció de
cremades.

Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua

Xarxes per a la protecció de buits horitzontals
Xarxes per a la protecció de buits verticals

Tanca mòbil per a vianants
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de la línia elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats:
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Màscara de goma adaptable a la cara dotades de dues vàlvules per a filtres
intercanviables específics.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de làtex per a treballs en humit.
PROTECCIONS DÈRMIQUES:
Cremes hidratants.
Cremes protectores específiques.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Arnès, per a sistema anticaiguda.
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Ungla porta palets amb xarxa de protecció de cadena
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Xarxes mosquitera per a la protecció de buits horitzontals o verticals
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Passarel·les emplintades inferiorment, de tal forma que compensin la pendent de coberta
i quedin horitzontals.
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Extintors contra incendis
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Anticaiguda, automàtic.
Línia de vida vertical.
Línia de vida horitzontal de corda tensada.

1.7

ELEMENTS DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC

DESCRIPCIÓ
Conjunt de treballs destinats a realitzar, amb fàbrica de maó ceràmic elements verticals.
En els treballs esmentats poden intervenir els oficis següents: Encarregat d'obra;
Conductor de camió de transport, camió grua; Gruista; Oficial i manobre.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Les activitats a tenir en compte són: Transport i subministrament de materials;
Replantejament de les parets; Realització de morter en formigonera elèctrica; Humitejat
dels maons; Posada en obra dels materials.
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OFICIS

MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més utilitzats són: Ungla portapalets; Bastida de cavallets; Bastida
tubular; Carretó; Xinos; Puntals; Mànegues.
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Les màquines més utilitzades són: Camió de transport; Camió grua; Grua torre;
Formigonera; Batedora; Serra radial; Eines manuals.

01 Caiguda de persones a diferent nivell.
02 Caiguda de persones al mateix nivell.
04 Caiguda d'objectes per manipulació.
05 Caiguda d'objectes despresos.
09 Cops per objectes o eines.
10 Projecció de fragments o partícules.
13 Sobreesforços.
18 Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives.
27 Malalties causades per agents químics.
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
El material de la fàbrica ha de ser transportat a la zona de treball paletitzat i lligat per
mitjà de fleixos.
Les caixes de peces es disposaran de forma que no obstaculitzin els llocs de pas.
El material s'emmagatzemarà prop de pilars i parets de càrrega de forma repartida per
evitar el desplom de l'estructura.
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Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Maó massissa o perforació en
diferents formats i acabats; Barres corrugades d'acer; Llindes prefabricades; Morter de
ciment (sorra, aigua i ciment); Aigua.
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MATERIALS
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MAQUINÀRIA
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No treballaran dos operaris en el mateix parament sota la mateixa vertical.
El tall de les peces ceràmiques es realitzarà per via humida si es du a terme en llocs
tancats, per evitar la formació de pols ambiental durant el treball. És recomanable
realitzar aquesta operació en llocs a cel obert.
No s'utilitzaran bidons, caixes de materials, etc. com bastida de cavallets.
Els enderrocs s'evacuaran diàriament per mitjà de tubs de descàrrega que desembocaran
en contenidor. Mai es llençaran enderrocs directament per les obertures de façana, forats
ni patis.

No es treballarà al costat de paraments acabats d'aixecar, abans de transcorregudes 48
hores, si hi ha un règim de vents forts incidint sobre ells, en prevenció de desploms.
No se saltarà de la forjada o barana del tancament als bastides penjades o viceversa.
Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament al tram
necessari per introduir la càrrega.
Quan es treballi en façana, es col·locarà una visera de fusta i estructura metàl·lica per
evitar els danys per caiguda de material.
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No s'aixecaran murs de gran superfície sota règim de vents forts, en prevenció de
desploms.

Només s'usaran bastida de cavallets en tribunes, balcons i terrasses, quan estiguin
col·locades les proteccions col·lectives contra possibles caigudes al buit.
En els treballs des de l'interior de grans jardineres de façana, s'utilitzarà el cinturó de
seguretat ancorat a un punt sòlid i segur.
FORMIGONERA
Si la formigonera és dièsel, es col·locarà en un lloc a l'aire lliure per evitar la contaminació
per l'emissió de fums.
Si la formigonera és elèctrica, la seva connexió serà aèria a través d'un quadre auxiliar, en
combinació amb la connexió a terra i els disjuntors del quadre general o de distribució.
S'ubicarà la màquina en un lloc anivellat i ferm.
Es mantindrà la zona el més expedita i seca possible, per evitar relliscades, caigudes i
altres contratemps als operaris.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Baranes de protecció sobre peus drets
Tancament perimetral
Connexions elèctriques de seguretat ( elements de la instal·lació)
Cons de senyalització
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
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Es col·locaran baixants d'enderrocs i contenidors al final d'aquests.
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Es disposaran cables de seguretat ancorats entre els pilars, o a un altre element
estructural sòlid, en els que enganxar el mosquetó de seguretat durant les operacions de
replantejament i instal·lació de mires, i d'ajuda a la descàrrega.
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Se senyalitzaran i tancaran els buits existents al sòl, en prevenció de caigudes a diferent
nivell.
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Extintors contra incendis
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Transformadors elèctrics amb sortida a 24 v (1000w)
Tanca mòbil peatonal
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de la línia elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS

EQUPI BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Màscara activa per a pols.
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Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats:

PROTECCIÓ DEL CAP:

Guants de nitril.
Guants de làtex per a treballs en humit.

Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic dotat de bandes reflectants.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars
Canelleres per a esforços.

1.8

PAVIMENTACIÓ I/O REPARACIÓ DE PAVIMENTS

DESCRIPCIÓ
Es tracta dels treballs de pavimentar i/o reparar paviments amb peces ceràmiques,
terratzo, marbre...
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Arrencada de les peces malmeses en cas de ser necessari; Subministre de materials;
Replanteig de les peces; Col·locació dels ciments d'agafat; Rascat del morter en dues
direccions; Col·locació de les peces; Col·locació de sòcols.
MAQUINÀRIA
La maquinària que s'emprarà és la següent: Talladora de disc; Tallamosaics; Formigonera
elèctrica; Maceta; Eines manuals.
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Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'granota' de treball.
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PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
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PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
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Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops
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MITJANS AUXILIARS
S'utilitzaran els mitjans auxiliars que detallem tot seguit: Baixant de runa; Sac contenidor
de runa; Contenidor de runa; Carretó manual.
MATERIALS
Els materials manipulats a aquesta fase són: Peces de material ceràmic, terratzo...; Ciment
cola; Morter ( Ciment Pòrtland, àrids fins i aigua ).
2. Caiguda de persones al mateix nivell
6. Trepitjades sobre objectes
7. Xocs contra objectes immòbils
00823 ANDREU VERICAT GRAU

9. Cops per objectes o eines
10. Projecció de fragments o partícules
11. Atrapaments per o entre objectes
13. Sobreesforços
16. Contactes elèctrics
17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives

Els materials s’apilaran sobre una superfície el més horitzontal possible, sobre travessers
de fusta i en un receptacle delimitat per diversos peus drets que evitin el seu rodament.
Es mantindrà l'ordre i la neteja a l'obra.
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MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT

Les càrregues s'apilaran prop de les parets de càrrega, així com al voltant dels pilars, per
tal d'evitar el desplom de l'estructura.
A les fases de pavimentació es tancarà la zona de treball, indicant un pas alternatiu.
Mantenir la neteja i l'ordre en el lloc de treball.
Està prohibit llençar runes directament per les obertures de les façanes, forats i patis.
La pavimentació s'efectuaran per personal especialitzat que conegui la resposta dels
materials.
Les peces de paviment i material (sacs de ciment, morter, ceràmica, etc.) que excedeixin
de 25 Kg., tindran de ser manipulades per dos operaris.
A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.
Desconnectar les instal·lacions afectades pels treballs d'aigua, gas i electricitat.
Comprovar als plànols per on passen les instal·lacions de l'edifici per tal de evitar
explosions per trencament de conduccions de gas o similars.
Les zones de treball estaran ben il·luminades per a desenvolupar les feines en condicions
òptimes.
Mantindre l'ordre i la neteja a les zones de treball.
Estarà prohibit que les connexions de cables elèctrics als quadres de subministre es
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Ulleres de seguretat. Mascareta.
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Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar talls i cops.
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20. Explosions
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realitzin mitjançant cables sense protecció o pelats. S'usaran clavilles normalitzades
mascle-femella.
Els quadres elèctrics aniran provistos d'interruptors diferencials de 30 i 300 mA.
Els operaris rebran informació i formació.
No es retiraran les proteccions col·lectives instal·lades, tret de que no siguin substituïdes
per unes altres, o bé que l'operari estigui convenientment protegit.
Totes les zones de treball romandran suficientment il·luminades, 500 Lux.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Calçat de seguretat.
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Guants de cuir de flor i loneta.
Guants de material sintètic o de goma.
Casc de seguretat.
Roba de treball.

1.9

SERRALLERIA

Als treballs esmentats poden intervenir els següents oficis: Encarregat d'obra; Conductor
de camió, carretó elevador; Gruista; Fuster; Serraller; Oficial i peó de paleta.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Les activitats a tenir en compte són: Subministrament de material a l'obra; Tall dels tubs
metàl·lics; Soldat de les peces fins a formar l'element definitiu; Posada en obra.
MAQUINÀRIA
Les màquines més utilitzades són: Camió de transport de material; Grua torre; Camió
grua; Muntacàrregues; Elevador elèctric; Equip de soldadura autógena; Equip de
soldadura elèctrica; Eines elèctriques i/o manuals; Radial; Grups electrògens; Plataformes
autoelevadores.
MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més emprats són: Eslingues; Ungla portapalets; Escala de mà;
Bastides de cavallets; Bastides tubulars.
MATERIALS
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Acer; Estany de plata; Morter
de ciment (sorra, ciment i aigua).
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
04 Caiguda d'objectes per manipulació

43

04/12/19

201902333-002-05815

OFICIS

201901323

Conjunt de treballs destinats a dotar a l'edifici dels elements metàl·lics ornamentals i
funcionals, de caràcter no estructural, realitzats amb perfils metàl·lics de petites
dimensions: baranes metàl·liques, escales de cargol, etc.
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DESCRIPCIÓ
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05 Caiguda d'objectes despresos
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapaments per o entre objectes
13 Sobreesforços
15 Contactes tèrmics
16 Contactes elèctrics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
ABANS DELS TREBALLS
Abans d’enretirar la protecció col·lectiva provisional, si ha d'existir risc de caiguda a
diferent nivell, s'informarà al personal tècnic de l'obra. Una vegada informat, es decidirà
com disposar les corresponents línies de vida o punts forts, perquè els operaris fixin
l’arnés de seguretat. La protecció col·lectiva només serà enretirada a la zona estrictament
necessària.
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21 Incendis

Els quadres provisionals d'obra, només podran ser manipulats per personal autoritzat
per a això i no es connectarà cap cable a ells que no tingui la seva corresponent petaca. No
es permetran en obra cables pelats o empalmats amb regletes.
DURANT ELS TREBALLS
Els elements que resultin insegurs en situacions de consolidació del muntatge, es
mantindran apuntalats per a garantir la seva perfecta ubicació definitiva.
Si al finalitzar la jornada, o a l'hora de realitzar algun descans a la zona de treball, la
barana definitiva no es col·loca en la seva totalitat i existeix risc de caiguda a diferent
nivell, es disposarà novament la protecció col·lectiva provisional, fins que es col·loquin
tots els elements definitius.
Durant la utilització de bastides tubulars, no es manipularà sota cap concepte cap part de
les mateixes. Si per necessitat del treball, s'ha de retirar alguna peça, prèviament
s'informarà al personal tècnic de l'obra. Una vegada informat, es decidirà la viabilitat de
modificar la bastida pel personal degudament format i qualificat per a això.
L'ús de plataformes de càrrega i descàrrega serà amb equips de protecció individual
anticaigudes fixats a punt fort de l'estructura.
Les bastides de cavallets han d'estar unides mitjançant una cadena als dos trams.
Les bastides amb rodes, mentre no es desplacin, han de tenir la posició de fre a les rodes.
Els canvis de situació de les bastides mòbils han de ser realitzats per dues persones, i
durant la operació, no hi haurà operaris sobre les mateixes.

44

04/12/19

201902333-002-05815

Els cables elèctrics de maquinària, instal·lacions i mitjjans auxiliars elèctrics seran de
tipus antihumitat i aniran protegits per coberta aïllant de suficient resistència mecànica.
Totes les connexions a quadres elèctrics es realitzaran amb petaques homologades i els
allargs aniran proveïts de connexions mascle-femella.
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Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades.
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L'accés a les zones de treball es farà sempre de forma segura.
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Dins de la mesura del possible, es mantindrà l'ordre i la neteja de les zones de treball,
sobretot de les zones de circulació.
A la manipulació de materials, haurien de considerar-se posicions ergonòmiques per a
evitar cops, ferides i erosions.
Es disposaran plataformes de treball de tal manera que l'operari mai treballi per sobre de
l'alçada de les espatlles.
Es procurarà que el transport manual de material no superi els 25 kg., per persona.

Per a l'apilament de perfils metàl·lics, s'habilitaran espais determinats que haurien de
complir les normes bàsiques per a evitar la bolcada de material:
La superfície de la zona d'apilament serà el més horitzontal possible.
Els materials no descansaran directament sobre la superfície del terreny, es col·locaran
dorments de fusta.
Queda prohibit romandre dins del radi d'acció de les càrregues suspeses.
Els treballs de soldadura es portaran a terme amb un extintor al costat de la zona de
treball.
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Es prohibirà realitzar treballs a la mateixa vertical. Si s'han de portar a terme per
necessitat, es disposaran marquesines per a protegir els nivells inferiors.

Baranes de protecció sobre peus drets
Connexions elèctriques de seguretat
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
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Estructura per a pas cobert
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Cons de senyalització

Extintors contra incendis
Malla de sarga
Marquesina sobre perfils metàl·lics i protecció de fusta (Tipus 2)
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Tanca mòbil per a vianants
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
Pantalla opaca proveïda d'un visor on es col·loquen vidres "ictíneos" per soldar, dotada
d'un mànec per subjectar-la amb la mà.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de serratge per a soldador.
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Ancoratges especials per a la subjecció d’elements de seguretat
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
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PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als
genolls, maneguins protectors dels avantbraços, polaines per a l'empenya del peu,
turmell i davant cama.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:

1.10 REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS
DESCRIPCIÓ
Conjunt de treballs destinats a aplicar qualsevol revestiment interior de superfícies
horitzontals i verticals.
Poden ser:
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Faixa per a esforços dors-lumbars

En els treballs esmentats poden intervenir els següents oficis: Encarregat d'obra;
Conductor de camió de transport, carretó elevador; Gruista; Enrajolador; Fuster;
Guixaire; Operaris de muntatge de falsos sostres; Oficial i manobre de paleta.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Les activitats a tenir en compte són: Transport i subministrament de materials;
Descàrrega de materials; Execució de la mescla; Posada a l'obra amb mitjans manuals;
Posada a l'obra amb mitjans mecànics; Acabats superficials;
Replanteig de les peces; Col·locació de ciments adhesius; Col·locació de rastells;
Col·locació de panells; Col·locació de peces ceràmiques; col·locació de plaquetes de gres;
Col·locació de plaquetes pètries; Col·locació de panells de gresite; Fixació de panells de
fusta; Fixació de plaques de cartró; Fixació d'elements tèxtils; Col·locació d'elements
tèxtils; Col·locació de revestiments vinílics; col·locació de panells de suro-fibra natural;
Col·locació de penjadors com a sistema de subjecció (falsos sostres continus); Col·locació
de guies com a sistema de subjecció (falsos sostres continus); Posada a l'obra de guies
primàries i secundàries (fals sostre discontinu); Col·locació de plaques de fals sostre;
Estesa del fals sostre continu.
MAQUINÀRIA
Las màquines més utilitzades són: Camió de transport de materials; Grua torre; Grueta;
Muntacàrregues; Formigonera elèctrica; Grua autopropulsada; Ungla porta-palets;
Màquina de projectar morter; Fratassadora; Talladora de disc; Talla-mosaics; Pistola fixaclaus; Trepant portàtil; Perforadora elèctrica; Maceta; Serra; Eines elèctriques o manuals.
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OFICIS
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Falsos sostres. Es poden distingir falsos sostres continus i discontinus; de planxes o de
lamel·les metàl·liques; amb diferents sistemes de fixació (tensors, estopa, perfils guia).
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Continus (morter de ciment, calç, mixt i de guix).

Pag. 50 de 136

Discontinus (rajoles, gres, pedra, gresite, fusta, cartró, teixits, vinils, suro-fibres naturals),
amb unió al suport amb ciments adhesius, adhesius, unió mecànica directa o amb
rastrells, fixació a pannells.
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MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més emprats són: Escales de mà; Bastida tubular; Bastida de
cavallets; Escales de mà; Plataforma de treball; Amassadora.
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Morters (ciment Pòrtland o
calç, àrids de diversa granulometria, aigua, additius); Morter de guix (guix, aigua); Guix i
escaiola; Planxes continues de guix o escaiola; Planxes de cartró-guix; Planxes modulars
de guix o escaiola; Perfils d'acer; Perfils d'alumini; Canyís; Canyes; Estopa; Planxes
modulars de PVC; Lamel·les d'alumini; Lamel·les de PVC; Lamel·les de fusta; Fixacions
metàl·liques; Tensors; Cargols; Rajoles; Gres; Pedra; Panells de gresite; Panells de fusta;
rastells de fusta; Plaques de cartró; Panells de fusta; Roba; Peces de vinil; Panells de suro i
fibra natural; Ciments adhesius; Adhesius; Elements separadors de plàstic; Beurada de
ciment (ciment i aigua); Aigua.
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
05 Caiguda d'objectes despresos
07 Cops contra objectes immòbils
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MATERIALS

08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapament per o entre objectes
13 Sobre-esforços

18 Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
27 Enfermetats causades per agents quimics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Les caixes de peces, plaques i components es disposaran de forma que no obstaculitzin els
llocs de pas, per a evitar els accidents per ensopegades.
Les caixes de peces, plaques i components, s'apilaran a les plantes repartides prop dels
llocs on s'hagin d'instal·lar, el més lluny possible de les zones centrals dels "vanos", per a
evitar sobrecàrregues en zones de menor capacitat portant.
El tall de les peces ceràmiques es farà per via humida, si es realitza en llocs tancats, per a
evitar la formació de la pols ambiental durant el treball. Es recomana realitzar-ho en llocs
a cel obert o amb gran ventilació.
Les zones de treball es netejaran de retalls i restes de pasta.
Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuació obligada amb tubs de
descàrrega.
No es permetrà l'ús de bastides formades per un tauló recolzat en graons de dues escales
de mà, per tal d'evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
El transport de regles, guies, i altres, es realitzarà sobre les espatlles dels operaris de
manera que l'extrem davanter estigui per damunt de l'alçada del cap dels propis operaris,
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17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives
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16 Contactes elèctrics
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09 Cops per objectes o eines
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evitant possibles cops i impactes.
El transport de guies de llargària superior als 3 metres es realitzarà per dos operaris.
Les bastides més indicades pel muntatge de falsos sostres són els de cavallets.
No es permetrà l'ús de bastides formades amb bidons, piles de materials o similars.
No es permetrà l'ús de bastides formades per un tauló recolzat en graons de dues escales
de mà, per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
No es permetrà l'ús de bastides formades amb bidons o piles de materials i similars.
Es permetrà usar bastides de cavallets fixes en alçades no superiors a 2,5 metres.

Si l'entrada en planta de material paletitzat es realitza amb grua torre, s'utilizaran
plataformes específiques auxiliars.
L'operari que treballi sobre una bastida tindrà un ajudant que li proporcionarà el material
que vagi necessitant.
En els treballs amb l'ungla porta-palets, s'evitarà la introducció de mans i peus en els
elements mòbils, i es tindrà especial compte en no situar el peu sota del palet.
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Per a alçades superiors a 2,5 metres, s'han d'utilitzar cavallets provistos de bastidors
mòbils travats.

Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran un ample mínim de 60 cm, és a dir, tres
taulons travats entre sí, i als cavallets. La superfície serà horitzontal i tancada amb
taulons que cobriran tota la zona de treball, evitant els graons i buits que puguin originar
ensopegades i caigudes.
Les superfícies de treball per a realitzar aquest tipus de treball sobre zones de rampes i
escales seran horitzontals, tot i que es permetrà el recolzament d'un costat del tauló
sobre el graó definitiu i l'altre sobre la bastida de cavallets, sempre que estigui
immobilitzat i es travin els taulons.
El transport interior de sacs i planxes es realitzarà mitjançant carretó de mà, en prevenció
de sobre-esforços.
Les runes es recolliran en contenidors amb rodes per al seu posterior trasllat fins al
muntacàrregues.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Baranes de protecció sobre peus drets
Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació)
Cons de senyalització
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
Escala sobre bastida tubular
Extintors contra incendis
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En els casos de falsos sostres de plaques penjades, s'apuntalaran les plaques, fins
l'enduriment dels suports penjants (guix, canya, o estopa), amb taulonets suportats per
puntals metàl·lics telescòpics, en prevenció dels accidents causats per la seva caiguda.
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S'empraran escales de mà del tipus tisora sempre que estiguin dotades de soles antilliscants i cadena de control d'obertura màxima, evitant així els accidents deguts a la
inestabilitat.
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Quan un pas quedi tallat temporalment per les bastides, es senyalitzarà un pas alternatiu.
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Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
Presa de terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Transformadors elèctrics amb sortida a 24 v (1000w)
Ungla porta-palets amb xarxa de protecció de cadena
Tanca mòbil per a vianants
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de l'estesa elèctrica
Elements de seguretat per a evitar el desbloqueig no voluntari de plataformes de treball
mòbils (bastides penjades)
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per a eliminar o
disminuir els riscos detectats:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
Pantalla opaca provista d'un visor on es col·locaran vidres "ictínis" per a soldar, dotada
d'un mànec per a subjectar-la amb la mà.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:

Mascareta de goma adaptable a la cara dotada de dues vàlvules per a filtres
intercanviables específics.

Taps de làtex adaptables i ajustables al pavelló auditiu.
PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnés graduable contra els cops
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
Guants de làtex per a treballs en humitat.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, provist de plantilla i puntera d'acer.
Calçat de seguretat, provist de plantilla i puntera d'acer, anti-lliscant.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composada per unitat de 'granota' o 'bus' de treball.
Roba per a soldadors composada per: Davantal de cuir, per al cobriment des del pit fins
als genolls, maniguets protectors dels avantbraços, polaines per a la part superior del peu,
turmell i avantcama.
Roba – equip d'un sol ús compost per funda per a tot el cos inclós el cap, que es
col·locaran sobre la roba de treball, ajustat al cos amb gomes als turmells, canells, coll i
cintura.
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PROTECCIÓ AUDITIVA:
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Màscara panoràmica, dotada de dues vàlvules per a filtres intercanviables específics.
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Mascareta de carbó actiu, dotada de vàlvula d'entrada i sortida d'aire.
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Mascareta activa per a la pols.
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Roba específica per a facilitar la visibilitat de l'operari, composada per armilla de material
plàstic provista de bandes reflectants.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dorso-lumbars
Canalleres per a esforços.

1.11 APLICACIÓ DE PINTURES

Es poden aplicar a sobre de qualsevol tipus de superfície si prèviament es prepara
aquesta d'una forma adequada, com per exemple per pintar a sobre de ferro s'aplicarà
prèviament impregnacions antioxidants tipus mini.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN

MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars són: Bastida tubular mòbil; Bastida damunt cavallets; Plataformes de
treball; Escales de mà.
MATERIALS
Els materials que s'utilitzen per pintar parets i sostres amb pintures amb resines de
dilució aquosa són: Massilla; Paper de polir; Segelladors; Pintures; Diluent específics per a
cada resina; additius especials (secants, retardants,...).
1. Caiguda de persones a diferent nivell
2. Caiguda de persones al mateix nivell
6. Trepitjades sobre objectes
7. Xocs contra objectes immòbils
9. Cops per objectes o eines
10. Projecció de fragments o partícules
13. Sobreesforços
17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives
21. Incendis
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
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La maquinaria que s'utilitza al pintar parets i sostres amb pintures amb resines de dilució
aquosa és: Calderí de pressió; Compressor; Air-less; Rulls (de llana, acrílics, d'espuma, de
fil,...); Prolongadors; Brotxes rodones i planes; Plataforma hidràulica de treball; Bastida
penjant.
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MAQUINÀRIA
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Les activitats a tenir en compte al pintar parets i sostres amb pintures amb resines de
dilució aquosa són: Transport i Subministra de pintures i altres materials necessaris;
Realització de proves de color; Preparació de les superfícies a revestir (aplicació de capes
d’impregnació,...); Aplicació de la capa/es de pintura d'acabat.
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Realització de treballs de acabat i revestiment mitjançant l'aplicació de pintures i
vernissos que tenen com a suport diferents tipus de resines.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

DESCRIPCIÓ
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El treball d'alçada es realitzarà des d’escales d’estisores dotades de sabatilles antilliscants
i cadeneta limitadora d’obertura, per tal d’eliminar el risc de caiguda.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà en substitució dels cavallets,
per tal d’evitar els riscos derivats de treballs realitzats damunt superfícies insegures i
estretes.
Es prohibirà utilitzar com a bastida els bidons, caixes, piles de material o mobiliari intern,
per tal d’evitar treballar damunt superfícies inestables.
No es muntaran bastides de cavallets amb peus que no siguin normalitzats (bidons,
caixes, etc.)

Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de treball.
Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar talls i cops.
Es formarà als operaris en els temes de manipulació de càrregues i de posicions a adoptar
als treballs que realitzaran per evitar dolor posturals i lumbalgies per sobreesforços.
El treball amb pintures es farà a un lloc ben ventilat.
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Els materials s’apilaran sobre una superfície el més horitzontal possible, sobre travessers
de fusta i en un receptacle delimitat per diversos peus drets que evitin el seu rodament.

No es realitzaran focs a prop de la zona d'emmagatzemat dels productes.

La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb
mànec aïllant i reixat de protecció amb bombeta, alimentat a 24 V.
S'impartirà als treballadors formació i informació adequada als treballs que realitzen.
També se'ls informarà sobre la manipulació de càrregues.
Es disposarà d'extintors de pols químic sec.
No s'utilitzaran allargaments que no estiguin normalitzats.
Portàtils de seguretat per a la il·luminació elèctrica en llocs d'escassa visibilitat.
Als treballs propers als buits es protegirà la zona amb tanques i xarxes horitzontals.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats:
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de làtex per a treballs en humit.
PROTECCIONS DÈRMIQUES:
Cremes hidratants.
Cremes protectores específiques.
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La il·luminació en els punts de treball no serà inferior a 100 Lux en el pla de treball,
mesurat a 2 m. del terra.
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Les zones de treball estaran ben il·luminades.
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L’accés a les zones de treball es realitzarà de forma adequada, emprant els mitjans
auxiliars necessaris segons el cas.
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Al costat de la zona de treball es disposarà un extintor.
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1.12 MUNTATGE DE MARCS, PORTES I FINESTRES DE FUSTA
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Realització de treballs necessaris per el muntatge, la substitució i/o reparació de marcs i
portes de fusta. Aquests acostumen a col·locar-se a l'interior de les edificacions tot i que,
en casos excepcionals, poden col·locar-se a l'exterior sempre que hagin estat sotmeses al
tractament adequat.
La fusta dels premarcs acostuma a ser d'inferior qualitat que la de portes i finestres,
essent de fusta noble les xapes exteriors.
Les activitats a tenir en compte en el muntatge, substitució i/o reparació de marcs i
portes de fusta són: Transport i Subministrament dels elements de fusta; Reparació dels
elements; muntatge i posada en obra dels elements de fusta; Manipulació i posada en
obra de farratges; Retirada dels elements substituïts.
MAQUINÀRIA
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ACTIVITATS QUE INTERVENEN

La maquinaria que s'utilitza al muntatge, substitució i/o reparació de marcs i portes de
fusta és: Màquines i eines elèctriques; Eines manuals; Serra de tall de fusta.

MATERIALS
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Els materials que s'utilitzen pel muntatge, substitució i/o reparació de marcs i portes de
fusta són: Peces de fusta prefabricades; Silicones; Escumes per a l'aïllament tèrmicacústic; Dissolvents; Vernís; Xapes de fusta; Ferratges metàl·lics.
1. Caiguda de persones a diferent nivell
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2. Caiguda de persones al mateix nivell
4. Caiguda d'objectes per manipulació
6. Trepitjades sobre objectes
7. Xocs contra objectes immòbils
9. Cops per objectes o eines
10. Projecció de fragments o partícules
11. Atrapament per o entre objectes
13. Sobreesforços
16. Contactes elèctrics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
El treball d'alçada es realitzarà des d’escales d’estisores dotades de sabatilles antilliscants
i cadeneta limitadora d’obertura, per tal d’eliminar el risc de caiguda.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà figurant un de cavallets, per
tal d’evitar els riscos derivats de treballs realitzats damunt superfícies insegures i
estretes.
Es prohibirà utilitzar com a bastida els bidons, caixes, piles de material o mobiliari intern,
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Els mitjans auxiliars són: Escales portàtils de mà; Baixant de runes, Contenidor de runa.
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per tal d’evitar treballar damunt superfícies inestables.
No es muntaran bastides de cavallets amb peus que no siguin normalitzats (bidons,
caixes, etc.)
Es mantindrà l'ordre i la neteja a l'obra.
Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar talls i cops.
A l'hora de realitzar la distribució de material, aquest es deixarà a lloc definitiu i estarà
totalment lligat i recolzat a soles estables.
El penjat de portes i balconades s'efectuarà entre dues persones en previsió de
sobreesforços.
Es formarà als operaris en els temes de manipulació de càrregues i de posicions a adoptar
als treballs que realitzaran per evitar dolor posturals i lumbalgies per sobreesforços.
La maquinària que s'emprarà ha d'estar en bon estat de conservació inclosa la
maquinària elèctrica pel que fa referència al cablejat de connexió que tindran les seves
clavilles i els cables en òptim estat.
Queda totalment prohibit la realització de focs a llocs propers a la zona d'apilament del
material de fusteria.
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Els elements de molt volum o de gran longitud, es traslladaran entre dues persones.

La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb
mànec aïllant i reixat de protecció amb bombeta, alimentat a 24 V.
Quan el material estigui apilat ha d'estar embolicat pera protegir-lo i treure la protecció
quan s'hagi d'utilitzar.
Quan sigui necessària la instal·lació del banc de fuster a l'obra, aquest no ha de ser
accessible per cap altre operari de l'obra.
Els apilaments de fusteria estaran situats a llocs coberts per evitar el deteriorament per
contacte amb l'exterior.
S'impartirà als treballadors formació i informació adequada als treballs que realitzen.
També se'ls informarà sobre la manipulació de càrregues.
Es disposarà d'extintors d'incendis en zona d'apilament de materials inflamables.
No s'utilitzaran allargaments que no estiguin normalitzats.
Portàtils de seguretat per a la il·luminació elèctrica en els llocs d'escassa visibilitat.
Els treballs on s'hagi de manipular coles i vernissos, es realitzaran a llocs ventilats o, en
cas que no sigui possible, existirà una extracció d'aire.
Mantenir l'ordre i la neteja de la zona per a prevenir caigudes al mateix nivell.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Guants de cuir de flor i loneta.
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La il·luminació en els punts de treball no serà inferior a 100 Lux en el pla de treball,
mesurat a 2 m. del terra.

04/12/19

Les zones de treball estaran ben il·luminades.
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L’accés a les zones de treball es realitzarà de forma adequada, emprant els mitjans
auxiliars necessaris segons el cas.
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Al costat de la zona de treball es disposarà un extintor.
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Calçat de seguretat.
Casc de seguretat, classe “N”.
Davantal de cuir de flor.
Guants dielèctrics.
Ulleres anti-impactes.
Cinturó portaeines.
Mascareta amb filtres específics per dissolvents.
Casc protector auditiu.
Faixa elàstica contra sobreesforços.
00823 ANDREU VERICAT GRAU

Roba de treball.

1.13 FUSTERIA METÀL·LICA
DESCRIPCIÓ
Conjunt de treballs destinats a dotar a l'edifici de la fusteria exterior i interior metàl·lica
de l'edificació.

ACTIVITATS QUE INTERVENEN

La maquinària que s'empra per a la posada en obra de la fusteria és: Camió de transport
de materials; Grua torre; Elevador elèctric; Camió grua; Muntacàrregues; Màquines i
eines elèctriques; Eines manuals; Serra de tall de fusta.
MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars mes utilitzats són: Eslingas; Escales portàtils de mà; Baixant
d'enderrocs, Contenidor; Bastides de caballets.
MATERIALS
Els materials que s'empren per a la posada en obra de fusteria són: Alumini lacat; Ferro
colat; Acer inoxidable; Pvc; Materials aïllants; Silicones; Etc.
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
03 Caiguda d'objectes per desplom
04 Caiguda d'objectes per manipulació
05 Caiguda d'objectes despresos
06 Trepitjades sobre objectes
07 Cops contra objectes immòbils
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MAQUINÀRIA
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Les activitats a tenir en compte són: Comprovació de l'aplom del parament;
Subministrament i col·locació de fusteria de fusta interior i exterior.

201902333-002-05815

En els treballs esmentats poden intervenir els següents oficis: Encarregat d'obra;
Conductor de camió, carretó elevador; Gruista; Fuster; Oficial i peó de paleta.
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08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapaments per o entre objectes
13 Sobreesforços
16 Contactes elèctrics
Els treballs de fusteria exterior es realitzaran en dues fases diferenciades de l'obra: la 1ª
en la fase ofici de paleta quan el paleta rep els precèrcols o els cèrcols directes, i la 2ª a la
fase d'acabats, quan el fuster instal·la els cèrcols definitius, penja les fulles i posa els
tapajuntes i entornpeu. El volum d'apilament d'aquestes unitats és considerable i
problemàtic.
Aquests precèrcols, cèrcols, portes de pas, o tapajuntes, es descarregaran en bloc
perfectament fleixats o lligats mitjançant eslingues del ganxo de la grua-torre i així mateix
s'elevaran a les plantes i es descarregaran a mà, sent rebuts per un mínim d'una quadrilla,
per evitar cops i caigudes.
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MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT

No es realitzaran treballs propers a zones desprotegides. En el cas que sigui necessari
realitzar algun treball en una zona on s'ha de retirar la protecció col·lectiva definitiva o
hagi risc de caiguda a diferent nivell, s'utilitzaran els equips de protecció individual
anticaigudes fixats a punts forts.
Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades.
Dintre de la mesura del possible, es mantindrà l'ordre i la neteja de les zones de treball i
sobretot de les zones de circulació.
L'accés a les zones de treball es farà sempre de forma segura.
Els cables elèctrics de maquinària, instal·lacions i mitjans auxiliars elèctrics seran de
tipus antihumitat i aniran protegits per coberta aïllant de suficient resistència mecànica.
Totes les connexions a quadres elèctrics es realitzaran amb petaques homologades i els
allargadors aniran proveïts de connexions mascle-femella.
Els quadres provisionals d'obra, solament podran ser manipulats per personal autoritzat
per a això i no es connectarà cap cable a ells que no tingui la seva corresponent petaca. No
es permetran a l’obra cables pelats o empalmats amb regletes.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Baranes de protecció sobre peus drets
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El penjat de portes o altres elements es realitzarà per un mínim de dues persones, per a
evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes. Els paquets de làmines
metàl·liques, llistons, o tapajuntes, es transportaran així mateix per un mínim de dos
operaris. S'utilitzaran bastides sobre cavallets, amb una amplària mínima de 60 cm.,
evitant-se a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de materials.
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Immediatament es repartiran per la planta per a la seva ubicació definitiva segons el
replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, acunyament, o acodalament,
sigui segur, és a dir, que impedeixi el desplom al rebre un petit cop.
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Els fleixos han de tallar-se, doncs en cas de no fer-lo aquests poden convertir-se en “un
llaç” amb el qual a l'ensopegar-se es produeixin caigudes al mateix nivell i fins i tot
d'altura.
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Connexions elèctriques de seguretat
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
Cons de senyalització
Funda de protecció per cables elèctrics
Extintors contra Incendis
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Tanca mòbil per a vianants
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
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Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de l’estesa elèctrica

Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
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Faixa per a esforços dors-lumbars
Cinturó d'eines.

Realització de tot tipus de treballs destinats a proveïr a l'edifici de les instal·lacions
d'electricitat, il·luminació, telecomunicacions, audiovisuals, informàtica, alarma,
videovigilància i domòtica. En aquesta fase cal considerar-se la col·locació de tots els
medis de protecció, tant per a la instal·lació, com per a l'usuari, que comprén comptadors,
magnetotèrmics, interruptors diferencials, aparells elèctrics i electrònics en general.
OFICIS
En els treballs esmentats poden intervenir els següents oficis: Encarregat d'obra; Tècnic
qualificat; Conductor de camió de transport, grua auto-propulsada, retroexcavadora,
carretó elevador; Operador de plataforma de treball sobre braç articulat; Gruista;
Soldador; Electricista; Lampista; Ferrallista; Oficial i manobre ded paleta.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Les activitats a tenir en compte són: Subministrament de materials; Execució de regates
on pugui allotjar-se la instal·lació; Posada a l'obra dels cables, punts de llum, interruptors,
commutadors i endolls; Instal·lació de comptadors i quadre de comandament i protecció;
Excavació de pous de fonamentació per a elements verticals de subjecció de les línies
aèries de il·luminació; Excavació de rases per al pas de línies soterrades de il·luminació;
Fonamentació dels elements verticals de subjecció de les línies aèries de il·luminació;
Estesa de línies soterrades de il·luminació; Tapat de las rases amb les línies de
il·luminació soterrades; Estesa de línies aèries de il·luminació; Instal·lació d'armaris de
control i centralització; Muntatge de llumeneres; Muntatge de llumeneres sobre columna;
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DESCRIPCIÓ
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1.14 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT, LLUM, TELECOMUNICACIONS

201902333-002-05815

PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
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Muntatge de llumeneres sobre columna i bàcul; Muntatge de llumeneres sobre bàcul;
Connexió amb l'escomesa; Prova de la il·luminació instal·lada.
MAQUINÀRIA
Les màquines més utilitzades són: Camió de transport; Grua torre; Grua auto-propulsada;
Muntacàrregues; Grueta; Retroexcavadora; Plataforma de treball sobre braç articulat;
Trepant portàtil; Comprovador de corrent; Grup de soldadura; Màquines elèctriques;
Eines manuals.
MITJANS AUXILIARS

MATERIALS
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Conduccions mitjançant
cables de coure de diferents diàmetres recoberts per una protecció plàstica; Lluminàries
incandescents; Lluminàries fluorescents; Lluminàries hal·lógenes a 24 v.; Lluminàries
estanques i anti-deflagrants; Plàstic; Guix; Cargols; Morter (sorres, aigua i ciment);
Formigó (àrids, aigua i ciment)
01 Caiguda de persones a diferent nivell
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Els mitjans auxiliars més emprats són: Escales de mà; Plataformes de treball; Politges;
Eslingues; Bastida de cavallets; Bastida tubular; Plataforma mòbil de treball.

02 Caiguda de persones al mateix nivell

09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapament per o entre objectes
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12 Atrapament per bolcada de màquines

04/12/19

13 Sobre-esforços
15 Contactes tèrmics
16 Contactes elèctrics
27 Enfermetats causades per agents químics
28 Enfermetats causades per agents físics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió.
Per a evitar les connexions per error, l'última línia en connectar-se serà la que va del
quadre general d'il·luminació a l'escomesa general.
Les eines a utilitzar estaran protegides amb material normalitzat contra contactes
elèctrics.
Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i
substituïdes per altres en bon estat.
Els apilaments s'efectuaran en llocs definitius. Els materials estaran ben lligats i ordenats.
Abans d'entrar la instal·lació elèctrica en càrrega, es revisarà amb deteniment totes les
connexions, mecanismes de protecció i unions als quadres generals.
Les proves de funcionament de la il·luminació pública seran anunciades a tot el personal
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08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
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05 Caiguda d'objectes despresos
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de l'obra abans de ser iniciades.
L' accés als quadres elèctrics serà únicament permès als especialistes.
L'instal·lador deixarà marcat on pertany cada interruptor diferencial.
Quan calgui treballar amb línies elèctriques en tensió, l'instal·lador no treballarà en
solitari.
Els mecanismes elèctrics seran estancs, anti-deflagrants i de seguretat.
Abans d'iniciar qualsevol treball en baixa tensió es procedirà a identificar el conductor o
la instal·lació on cal efectuar l'activitat.

Serà bloquejat en posició d'obertura, si això es possible, cada un dels aparells de
seccionament esmentats, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de
maniobrar-lo.
Es comprovarà amb l'ajut d'un verificador l'absència de tensió en cada una de les parts
elèctricament separades de la instal·lació (fases, ambdós extrems dels fussibles, i
similars).

PROTECCIONS COL·LECTIVES
Estora aïllant per a treballs en instal·lacions elèctriques
Aparells comprovadors de tensió
Banqueta de maniobra per a treballs en instal·lacions elèctriques
Baranes de protecció sobre peus drets
Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació)
Cons de senyalització
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua.
Funda de protecció per a cables elèctrics
Extintors contra incendis
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
Presa de terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Transformadors elèctrics amb sortida a 24 v (1000w)
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de l'estesa elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per a eliminar o
disminuir els riscos detectats.

58

04/12/19

Quan es realitzen treballs en instal·lacions elèctriques en tensió, el personal encarregat
de realizar-les estarà ensinistrat en els mètodes de treball a seguir en cada cas i en l'ús del
material de seguretat, equips i eines corresponents.
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Es comprovarà l'estat general de les eines manuals per a evitar cops i talls.
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No es restablirà el servei al finalitzar els treballs sense comprovar que no existeix cap
mena de perill.
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Serà aïllada la part que calgui treballar de qualsevol possible alimentació mitjançant
obertura dels aparells de seccionament més propers a la zona de treball.
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En els treballs que es realitzen sense tensió:
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PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Mascareta activa per a la pols.
PROTECCIÓ AUDITIVA:
Cascs protectors auditius esmorteïdors del soroll, articulats per una abraçadora ajustable
al cap.
PROTECCIÓ DEL CAP:
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
Guants de làtex dielèctrics, per a A.T. i B.T.
Guants de serratge per a soldador.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
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Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnés graduable contra els cops.

Calçat de seguretat, provist de plantilla i puntera d'acer.

Roba de treball de caràcter general, composada per unitat de 'granota' o 'bus' de treball.
Roba per a soldadors composada per: Davantal de cuir, per a cobriment des del pit fins als
genolls, maniguets protectors dels avantbraços, polaines per a la part superior del peu,
turmell i avantcama.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
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Faixa per a esforços dorso-lumbars
Canalleres per als esforços.

1.15 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
DESCRIPCIÓ
Conjunt de treballs destinats a realitzar la connexió de la xarxa general d'abastament
d'aigua en els punts finals de servei als edificis.
OFICIS
En els treballs esmentats poden intervenir els següents oficis: Encarregat d'obra;
Fontaner; Lampista.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Les activitats a tenir en compte són: Transport i subministrament de tubs i complements
(colzes, tés, brides, i altres); Subministrament d'arquetes; Realització d'arquetes; Estesa
de xarxes soterrades; Muntatge d'hidrants en arqueta; Muntatge de comptadors
centralitzats; Muntatge i connexió de xarxa de muntants; Muntatge de grups de pressió;
Muntatge de dipòsits d'acumulació; Muntatge i connexió de aixetes i claus de tall de
xarxes; Instal·lació d'una planta de tractament i potabilització. Connexió de tots els
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PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
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Calçat de seguretat dielèctric, provist de plantilla d'acer.
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elements que conformen la xarxa.
MAQUINÀRIA
Les màquines més utilitzades són: Camió de transport de materials; Camió grua;
Màquines i eines elèctriques; Eines manuals; Serra de tall; Bufador de soldadura.
MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més emprats són: Eslingues; Escales de mà.
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Tubs de ferro fos; Tubs de
polipropilè; Hidrants; Comptadors; Tubs d'acer; Tubs de coure; grups de pressió; Dipòsits
d'acumulació de PVC / fibra; Dipòsits d'acumulació d'acer inoxidable; Aixetes i claus de
tall; Adhesius sintètics per a PVC; Formigó; Peces ceràmiques; Morters (aigua, ciment,
sorra).
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
03 Caiguda d'objectes per desplom
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MATERIALS

08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Els apilaments de tubs es realitzaran en llocs definitius. Els materials estaran ben lligats i
ordenats.
El transport de tubs de gran volum o llargària es realitzarà a través de dos operaris, que
senyalitzaran amb un drap visible el final d'aquestes.
La maquinària que s'utilitzarà estarà ben conservada, inclosa la maquinària elèctrica pel
que fa referència als cables de connexió, que tindran les seves clavilles i conductors en
bon estat.
L'accés a les zones de treball es realitzarà de forma adequada i amb els mitjans auxiliars
més adients segons el cas.
Es comprovarà l'estat general de les eines manuals per a evitar cops i talls.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació)
Cons de senyalització
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
Tanca mòbil per a vianants
Mànegues de material plàstic per a protecció dels cables de l'estesa elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per a eliminar o
disminuir els riscos detectats.
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18 Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
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15 Contactes tèrmics
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13 Sobre-esforços
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10 Projecció de fragments o partícules
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PROTECCIÓ DE LAS VIES RESPIRATÒRIES:
Mascareta activa per a la pols.
PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnés graduable contra els cops.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, provist de plantilla i puntera d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composada per unitat de 'granota' o 'bus' de treball.
Roba impermeable fabricada en material tipus hule similar a l'emprat en activitats de
pesca.
PROTECCIONS DÈRMIQUES:
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Guants de goma per a treballs en zones humides.

Cremes protectores específiques.

1.16 MUNTATGE D'ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

OFICIS
En els treballs esmentats poden intervenir els següents oficis:
Encarregat d'obra; Tècnic qualificat; Conductor de camió de transport; Especialista en
instal·lació d'ascensors; Lampista; Electricista; Oficial i peó de paleta.
ACTIVITATS QUE INTERVENEN
Les activitats a tenir en compte són:
Subministrament de materials; Col·locació de l'estructura metàl·lica de guies; Instal·lació
de la maquinària i la cabina de l'ascensor; Treballs de soldadura; Prova de l'ascensor.
MAQUINÀRIA
Les màquines més utilitzades són:
Camió de transport; Grua petita, Trepant portàtil; Comprovador de corrent; Grup de
soldadura; Radial de tall; Màquines elèctriques; Eines manuals.
MITJANS AUXILIARS.
Els mitjans auxiliars són:
Escales; Plataformes de treball; Corrioles.
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Conjunt de treballs destinats a realitzar la instal·lació d'ascensors en els edificis. Sol ser
realitzat per personal de l'empresa a la qual s'ha adquirit l'equip.
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DESCRIPCIÓ
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Faixa per a esforços dorso-lumbars.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
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MATERIALS
Els materials que s'empren per a la posada en obra de la instal·lació elèctrica són:
Conduccions mitjançant cables de coure de diferents diàmetres recoberts per una
protecció plàstica; Cargols; Acer.
01 Caiguda de persones a diferent nivell.
05 Caiguda d'objectes despresos
06 Trepitjades sobre objectes
09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
00823 ANDREU VERICAT GRAU

11 Esclafament per o entre objectes
13 Sobreesforç
15 Contactes tèrmics
16 Contactes elèctrics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT

Es prohibeix deixar material combustible en el forat de l'ascensor per perill d'explosió al
realitzar treballs de soldadura.

Abans de realitzar les proves dels motors amb transmissió per corretges, es
desconnectarà l'energia elèctrica del quadre de subministrament.
S'instal·larà, a més, el rètol de perill: "NO CONNECTAR. HOMES TREBALLANT EN LA
INSTAL·LACIÓ".
No es procedirà a realitzar el pengi del cable de les "carraques" que subjecten la
plataforma provisional de muntatge fins a haver-se complert el temps necessari per a
l'enduriment del punt fort de seguretat que ha de suportar el conjunt, sota la bancada
superior de formigó.
Abans de començar els treballs sobre la plataforma de muntatge, es carregarà amb el pes
màxim augmentat en un 20%.
Aquesta prova de càrrega s'executarà a una altura de 30 cm sobre el fons del buit de
l'ascensor. Abans de procedir a tendir els ploms per al replanteig de guies i cables de la
cabina, es comprovarà que tots els buits d'accés al buit de l'ascensor estan tancats amb les
baranes provisionals, de 100 cm d'altura, formades per passamans, llistó intermedi i
entornpeus. La plataforma de muntatge estarà envoltada perimetralment per unes
baranes de 100 cm d'altura, formades per barra passamans, barra intermedi i entornpeus.
Com complement, la plataforma estarà dotada d'un sistema d'encunyat en cas de descens
brusc. La instal·lació dels cèrcols de les portes dels ascensors en les plantes s'executarà
utilitzant la plataforma de muntatge o la pròpia cabina com protecció col·lectiva, al rasar62
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Abans d'entrar la instal·lació elèctrica en càrrega, es farà una revisió amb deteniment de
les connexions, mecanismes de protecció i unions als quadres generals.

201901323

La zona de treball estarà ben il·luminada, amb una il·luminació mínima de 500 Lux.

201902333-002-05815

Es prohibeix llançar cargols i altres materials des de la plataforma de treball al forat de
l'ascensor, per a evitar el risc de cops a companys.
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El personal encarregat de realitzar el muntatge serà especialista en la instal·lació
d'ascensors per a edificacions. Els components metàl·lics de la cabina s'emmagatzemaran
en paquets sobre dorments. Els dipòsits d'apilament no sobrepassaran el 1,60 m. d'altura.
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la amb la planta en la qual es treballa.
Les portes es penjaran tan aviat el cèrcol estigui rebut i llest per a això; a continuació es
procedirà a disparar un pestell de tancament de seguretat.
No es permetrà l'abocament d'enderrocs pels buits destinats a la instal·lació dels
ascensors.
La il·luminació del buit de l'ascensor s'instal·larà en tot el seu desenvolupament amb un
nivell d'il·luminació en el tall de 200 lux, amidats sobre el plànol de treball.

En la porta o sobre el buit que dóna accés tant a la plataforma de treball com al casetó
d'ascensors, s'instal·larà un rètol amb la següent llegenda: "PERILL. ES PROHIBEIX
L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A LA INSTAL·LACIÓ".
No es permetrà la instal·lació provisional de preses d'aigua al costat dels nuclis
d'ascensors.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Ancoratges especials per a la subjecció d'elements de seguretat.
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La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant porta - làmpades
estancs de seguretat amb mànec aïllant dotats amb reixeta protectora de la bombeta.

Aparells comprovadors de tensió

Cons de senyalització.
Línies per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua.

Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica.
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Tanca mòbil per als vianants
Flassades de fibra de vidre per a la protecció de la caiguda d'espurna de soldadura.
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de l'estesa elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per a eliminar o
disminuir els riscos detectats.
PROTECCIÓ DE LAS VIES RESPIRATÒRIES:
Mascareta activa per a la pols.
PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnés graduable contra els cops.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de nitril.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, provist de plantilla i puntera d'acer.
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Extintors contra incendis

201901323

Funda de protecció per a cables elèctrics.

201902333-002-05815

Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació)
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Baranes de protecció sobre peus drets
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Guants de goma per a treballs en zones humides.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composada per unitat de 'granota' o 'bus' de treball.
Roba impermeable fabricada en material tipus hule similar a l'emprat en activitats de
pesca.
PROTECCIONS DÈRMIQUES:
Cremes protectores específiques.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Arnés anticaigudes.
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Faixa per a esforços dorso-lumbars.

1.17 CLIMATITZACIÓ
DESCRIPCIÓ

En els treballs esmentats poden intervenir els següents oficis: Conductor de camió;
Especialista en climatització; Especialista en climatització solar; Lampista; Electricista;
Oficial i manobre de paleta.

MAQUINÀRIA
Las màquines més utilitzades són: Camió de transport de materials; Grueta; Màquines i
Eines elèctriques; Eines manuals; Màquina de regates; Serra de tall; Trepant portàtil,
Bufador de soldadura; Comprovador de corrent; Plataforma de treball mòbil.
MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars més emprats són: Eslingues; Bastida tubular; Bastida de cavallets;
Plataformes de treball; Transpalet manual; Escala de mà.
MATERIALS
Relació no exhaustiva dels materials que es preveu utilitzar: Planxa metàl·lica; Fibra de
vidre; Difusors metàl·lics; Reixetes metàl·liques; Escumes per a l'aïllament acústic;
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Les activitats a tenir en compte són: Subministrament de les unitats climatitzadores,
bombes d'escalfor, consoles climatitzadores autònomes, unitats ventiladores, calderes
elèctriques murals, convectors superficials elèctrics, components per a sòl radiant,
pannells solars d'alumini, pannells solars de coure, dipòsits d'acumulació, vàlvules, tubs
de coure, protectors tèrmics per a tubs, dipòsits d'aigua, escalfadors, conductes, difusors,
reixetes, tubs d'acer, tubs de polipropilè, tubs de coure, calderes murals a gas, calderes
cremadores a gasoli, unitats de radiació d'alumini, unitats de radiació d'acer, valvuleria,
vasos d'expansió, purgadors, components per a sòl radiant; Realització de regates per a
conduccions d'aigua encastades; Tapat de regates amb conduccions d'aigua encastades;
Muntatge dels elements de la instal·lació; Connexió de la instal·lació a la xarxa elèctrica;
Purgat de la xarxa de climatització; Proves de la instal·lació de climatització.

201901323

ACTIVITATS QUE INTERVENEN

201902333-002-05815

OFICIS

Pag. 68 de 136

Realització de treballs destinats a l'execució de la instal·lació de climatització de l'edifici.
Els sistemes que s'utilitzen són els següents: Aire-aire, Aigua-aire, Aigua-aigua,
Electricitat, Solar.
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Calderes elèctriques murals; Convectors superficials elèctrics; Pannells solars d'alumini;
Pannells solars de coure; Dipòsits d'acumulació en acer inoxidable; Cables de coure de
diferents diàmetres recoberts per una protecció plàstica; Tubs de polipropilè; Tub d'acer;
Tub de coure; Ancoratges per a fixació a sostre i parets; Elements de guia per a tubs de sòl
radiant; Radiadors d'alumini; Radiadors d'acer; Vàlvules; Vasos d'expansió; Protecció
tèmica per a tubs. Porgadors; Cargols de ferreteria.
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
04 Caiguda d'objectes per manipulació
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapament per o entre objectes
13 Sobre-esforços
15 Contactes tèrmics
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07 Cops contra objectes immòbils

16 Contactes elèctrics

Les xapes metàl·liques, es desaran en paquets sobre dorments en els llocs senyalats en els
plànols. Les piles de xapa no superaran els 100 cm d'alçada.
Les plaques de fibra de vidre, es emmagatzemaran en paquets sobre dorments no
sobrepassant les piles d'apilat, els 1,60 metres d'alçada.
L'escaiola es desarà en sacs sobre dorments, no sobrepassant les piles el 1,60 metres
d'alçada.
Els trams de conduct muntat s'emmagatzemarà de manera ordenada, junt als llocs de
muntatge definitiu.
La construcció o muntatge dels conductes d'aire condicionat es realitzarà en un lloc a
cobert de la resta dels riscos generals de l'obra.
Les eines de tall (tallants) i les de cosir (grapadores) no es deixaran sobre el paviment,
per a evitar accidents a la resta dels treballadors de l'obra.
No es deixarà escaiola humida en els llocs de pas.
Les xapes metàl·liques seran retirades de l'apilament, per al seu tallat i formació de
conducte, per un mínim de dos treballadors. Pel tall amb cisalla de les xapes, en especial
de les fulles retallades, romandran recolzades sobre els bancs i subjectades.
Els trams de conducte muntat es transportaran l'abans possible per al seu muntatge
definitiu.
Els trams de conducte es transportaran, amb el ganxo de la grua, amb eslingues que els
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Els conductes metàl·lics i reixetes es desaran en paquets sobre dorments, en els llocs
senyalats per a això en els plànols, i els apilaments no sobrepassaran els 1.6 metres
d'alçada.
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Els apilaments d'elements metàl·lics s'efectuaran en llocs definitius. Els materials estaran
ben lligats i ordenats.
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MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT

201902333-002-05815

17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives
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abracin de "boca a boca" per l'interior del conducte.
No s'abandonaran en el terra ganivetes tallants, grapadores o rematxadores.
El muntatge de les reixetes, es realitzarà des d'escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta per a limitar l'obertura.
Els conductes metàl·lics es retiraran de la zona d'apilamenet per dues persones.
La maquinària que s'empri estarà en bon estat de conservació incloent-hi la maquinària
elèctrica referent als cables de connexió, que tindran les seves clavilles i els cables en bon
estat.

El muntatge de la maquinària en les cobertes (torres de refrigeració, centrífugs,
climatitzadors d'intempèrie) no s'iniciarà fins no haver estat concluït el tancament
perimetral de la coberta.
Si l'ampit es inferior a 90 cm mesurats sobre el paviment de la coberta, es complementarà
mitjançant baranes. També pot optar-se per acotar la superfície de treball de seguretat
sobre la coberta amb baranes sòlides i senyalització de cinta instal·lada a una distància
mínima de 2 metres dels ampits inferiors a 90 cm de la coberta.
El transport de trams de tubs a espatlles d'un sol home es realitzarà inclinant la càrrega
cap enrera, de forma que l'extrem que va davant superi l'alçada d'un home.
El transport de tubs per un sol home es realitzarà amb pesos inferiors als 25 Kg. Les
canonades més pesantes seran transportades per un mínim de dos homes guiats per un
tercer a les maniobres de canvis de direcció i ubicació.
Una vegada aplomades les columnes, es reposaran les proteccions col·lectives de tal
forma que deixin passar els fils dels "ploms".
Les proteccions s'aniran desmuntant a mesura que ascendeixi la columna muntada;
l'Encarregat revisarà els possibles buits amb risc d'ensopegada o caiguda per aquests, i si
és necessari ordenarà reposar la protecció fins la conclusió del eixida.
Els retalls sobrers es retiraran, conforme es produeixin, a un lloc determinat per a la seva
posterior recollida i abocament per les trompes o bé sobre safates emplintades.
Els muntatges dels conductes d'aire condicionat sobre les cobertes es paralizaran en
regim de vents superiors als 40 km/h.
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El transport o canvi d'ubicació horitzontal amb corrons es realitzarà utilitzant
exclusivament al personal necessari, que, a més, empenyerà la càrrega des dels laterals,
per a evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja utilitzats.

Pag. 70 de 136

L'ascens o descens a la bancada de instal·lació definitiva d'una determinada màquina
s'executarà mitjançant l'ús d'una rampa construida en funció de la càrrega a suportar i
inclinació necessària per a la circulació dels corrons de desplaçament. El "tràctel" de
tracció estarà subjectat al punt definit pel Cap d'Obra.
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El transport descendent o ascendent per mitjà de corrons a través de rampes es
controlarà amb l'ús de "tràctels" que suportaran el pes directe. Els treballadors guiaran la
maniobra des dels laterals. El Cap d'Obra definirà el punt de subjecció del "tràctel".
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Els climatitzadors, torres de refrigeració, grans extractors, unitats de refrigeració,
compresors i tubs, s'hissaran amb l'ajuda de balancins indeformables units al ganxo de la
grua. La càrrega es posarà al terra sobre una superfície preparada amb taulons de
repartiment de càrregues. Des d'aquest punt es transportarà al lloc d'apilament o a la cota
de la seva ubicació.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

Es comprovarà l'estat general de les eines manuals per a evitar cops i talls.
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Abans d'activar les màquines es comprovarà l'estat de les seves proteccions.
Abans de realitzar les proves dels motors de transmissió per corretges, es desconnectarà
l'energia elèctrica del quadre de subministrament. S'instal·larà a més el rètol de perill
"NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT EN LA INSTAL·LACIÓ".
Durant la prova de funcionament de les màquines d'aire condicionat, està previst, que
quan calgui tallar-se momentàniament l'energia elèctrica d'alimentació, s'instal·larà en el
quadre un rètol de precaució amb la legenda "NO CONNECTAR: HOMES TREBALLANT A
LA XARXA ELÈCTRICA".
Les connexions elèctriques es realitzaran sempre sense tensió.

Les eines a utilitzar estaran protegides amb material normalitzat contra els contactes
elèctrics.
Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i
substituides per altres en bon estat.
Abans d'entrar els elements del sistema elèctric de climatització en càrrega, es farà una
revisió acurada de les connexions, mecanismes de protecció i unions.
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Per a evitar les connexions per error, l'última línia en connectar-se serà la que connecta la
instal·lació elèctrica a l'element afegit.

Serà bloquejat en posició d'obertura, si és possible, cada un dels aparells de seccionament
esmentat, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar.
Es comprovarà mitjançant un verificador l'absència de tensió en cada una de les parts
elèctricament separades de la instal·lació (fases, ambdós extrems dels fussibles, i
similars).
No es restablirà el servei al finalitzar els treballs sense comprovar que no existeix perill
de cap mena.
Quan es realitzen treballs en instal·lacions elèctriques en tensió, el personal encarregat de
realizar-les estarà ensinistrat en els mètodes de treball a seguir en cada cas i en l'ús de
material de seguretat, equips i eines corresponents.
Els gasos refrigerants dels equips d'aire condicionat són contaminants i tòxics. S'evitarà
tot el possible els escapaments de gas. Si cal deixar fugir el gas, es portarà a terme en un
lloc ben ventilat.
Abans de l'inici de la posada en marxa s'instal·larà la carcassa de protecció de les parts
mòbils.
Abans de l'inici de la posada en marxa, les parts mòbils d'una màquina s'hauran
d'arraconar d'elles les eines que
s'estiguin utilitzant.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
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Serà aïllada la part que es vagi a treballar de qualsevol possible alimentació amb
l'obertura dels aparells de seccionament més propers a la zona de treball.
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En els treballs que es realitzen sense tensió:
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Abans d'iniciar qualsevol tasca en baixa tensió es procedirà a identificar el conductor o
instal·lació on cal efectuar el mateix.
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Quan es vagi a treballar amb línies elèctriques en tensió, l'instal·lador no treballarà en
solitari.
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Estora aïllant per a treballs en instal·lacions elèctriques
Ancoratges especials per a la subjecció d'elements de seguretat
Aparells comprovadors de tensió
Banqueta de maniobra per a treballs en instal·lacions elèctriques
Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació)
Cons de senyalització
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua.
Presa de terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Ungla porta-palets amb xarxa de protecció de cadena
Tanca mòbil per a vianants
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de l'estesa elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per a eliminar o
disminuir els riscos detectats.
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Transformadors elèctrics amb sortida a 24 v (1000w)

PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnés graduable contra els cops

Guants de làtex dielèctrics, per a A.T. i B.T.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, provist de plantilla i puntera d'acer.
Calçat de seguretat dieléctric, provist de plantilla d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composada per unitat de 'granota' o 'bus' de treball.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dorso-lumbars

2

2.1

Maquinària

ELEVADOR ELÈCTRIC

TIPUS :
Aquest element pertany al tipus de Màquines d'elevació.
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Guants de nitril.

201901323

PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

201902333-002-05815

Mascareta activa per a la pols.
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PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

DESCRIPCIÓ:
Cabrestant mecànic. És un elevador ràpid d'estructura lleugera per a càrregues mitjanes
(fins a uns 200 kg.). S'encaixa en els pivots de gir d'una columna o puntal. Disposa d'un
motor rotatori elèctric, fixat al vèrtex exterior d'un suport metàl·lic triangular, que hissa o
arria un ganxo lligat a un cable. Pot manipular-se fàcilment i dóna un alt rendiment, en
elevar càrregues de poc volum.
Objecte de la màquina.
Desplaçar verticalment les càrregues mitjanes en obra.
El ganxo de l'elevador elèctric s'aplica a diversos accessoris per a la càrrega segura
d'objectes i materials. El maneig es realitza per una situada al costat del motor.
Components per a usos alternatius (accessoris).
Puntal d'interiors amb altura ajustable que s'encaixa fermament entre el sòl i el sostre.
Puntal suport per a exteriors, que disposa d'un contenidor posterior per a llast que fa de
contrapès per a l'elevador elèctric. Suport per a finestres, amb estructura en "L" que
descansa sobre l'estant i amb abraçadores fixades a un costat i a l'altre de la paret,
permetent el gir a través del buit de la finestra. Cubeta i portacubetes per penjar del
ganxo.
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Mode de treball

Treballs de tancament i acabat d'edificis.
OFICIS:
(Relació no exhaustiva del personal que pot intervenir en la seva ús i manipulació)

201901323

Operador d'elevador elèctric.

04/12/19

AUTORITZACIÓ PER AL SEU ÚS:
Sí, amb protocol d'entrega.
01 Caiguda de persones a distint nivell
04 Caiguda d'objectes per manipulació
05 Caiguda d'objectes despresos
11 Atrapament per o entre objectes
13 Sobreesforços
16 Contactes elèctrics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Relació no exhaustiva de les normes bàsiques d'utilització:
Se seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada pel
fabricant.
S'haurà de subjectar mitjançant ancoratge o arriostrament, agafant tres nervis o elements
resistents del forjat.
Caldrà disposar d'un dispositiu limitador de fi de carrera per evitar el xoc de la càrrega
contra el braç per qualsevol oblit de l'usuari.
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(Relació no exhaustiva dels usos mes habituals)
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USOS MÉS REPRESENTATIUS:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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El cable de suspensió disposarà de ganxo amb pestell de seguretat en bon estat.
El cable, pestell i tots els elements que estiguin exposats al desgast,
periòdicament.

es revisaran

El tambor que enrotlla el cable i qualsevol altre òrgan mòbil que pugui produir
atrapaments o accions greus estaran protegits mitjançant carcasses adequades.
S'haurà de col·locar una barana davantera a 90 cm. d'altura prou sòlida i resistent per
protegir al maquinista.

Per evitar els riscos de caiguda de la màquina per ancoratge perillós, es permetran les
següents solucions de seguretat dels ancoratges de l'elevador elèctric, que s'adoptaran
d'acord amb les necessitats reals de la situació a l'obra:
A. Ancoratges al forjat tradicional: es realitzarà mitjançant tres brides passants sobre
cada suport, que travessaran el forjat abraçant les biguetes; són l'element estructural
resistent per a tal fi.
B. Ancoratges al forjat reticular: es realitzarà mitjançant tres brides passants sobre cada
suport, que travessaran el forjat abraçant els nervis; són l'element estructural resistent
per a tal fi.
C. Ancoratges al forjat reticular: es realitzarà mitjançant tres faulassos passants per cada
suport; caragolats a unes plaques d'acer, per al repartiment de càrregues disposades en
la cara inferior del forjat; són l'element de transmissió d'esforços a l'estructura sent
resistents per a tal fi.
D. A les zones assenyalades en els plans, en les que el sentit del perfil central de suport és
perpendicular al sentit de les biguetes, coincidint els altres dos amb una superfície de
revoltons, l'ancoratge inferior, es disposarà: sobre sis trossos de longitud uniforme, de
taulers de repartiment de càrregues, (dos per ancoratge), tals, que transmetin l'esforç a
suportar per la zona de revoltons, a les biguetes confrontants.
E. Per ser una situació insegura, no es permetrà la sustentació dels cabrestants mecànics
per contrapès.
La presa de corrent del cabrestant mecànic es realitzarà mitjançant una mànega elèctrica
contra la humitat dotada de conductor exprés per a presa de terra, per evitar el risc
elèctric. El subministrament es realitzarà sota la protecció dels interruptors diferencials
del quadre elèctric general.
Es revisarà diàriament l'estat de la posada a terra de les carcasses i elements estructurals
del cabrestant mecànic, per evitar el risc elèctric per derivació.
Els suports dels cabrestants mecànics, estaran dotats de barres laterals d'ajuda a la
realització de les operacions, que actuaran com a baranes auxiliars, per evitar el risc de

70

201902333-002-05815

No es permetrà ascendir o descendir encimbellat sobre el ganxo de l'elevador elèctric
amb independència que s'utilitzin o no per a això aparells o additaments per a tal funció,
per ser una maniobra subjecta al risc de caiguda des d'altura qualificat d'intolerable.
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Els fiadors de l'arnès de seguretat mai podran ancorar-se a l'elevador elèctric.

04/12/19

L'operari que rebi les càrregues en les diferents plantes haurà d'auxiliar-se de
plataformes en la volada per a l'entrada dels materials.

201901323

L'operari de l'elevador haurà de situar-se sempre de tal manera que pugui controlar
visualment tota la trajectòria de la càrrega. En el cas de no poder fer-ho, haurà d'auxiliarse d'un senyalista.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

L'elevador elèctric tindrà posada a terra i disjuntor diferencial adequat.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

caiguda de persones durant les maniobres d'acostar la càrrega al punt de suport de
descàrrega.
Per evitar els riscos de caiguda del cabrestant mecànic per causa de la càrrega a hissar,
estaran dotats de:
- Dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent.
- Ganxo amb pestell de seguretat.
- Instal·lació de dispositius limitadors de recorregut per evitar cops dels materials
transportats contra el pescant i la seva possible caiguda.

Al lloc ferm més pròxim a la màquina s'instal·larà una argolla de seguretat, per ancorar en
ella el fiador del cinturó de seguretat de l'operari encarregat del maneig del cabrestant
mecànic, amb objecte evitar la caiguda dels treballadors que utilitzin el cabrestant
mecànic. No es permetrà ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat al cabrestant
mecànic.
Per evitar l'existència de pràctiques perilloses, s'instal·larà al costat del cabrestant
mecànic un rètol amb la següent llegenda “ES PROHIBEIX ANCORAR EL CINTURÓ DE
SEGURETAT A AQUEST ELEVADOR ELÈCTRIC”.

S'instal·larà al costat de la zona de seguretat de càrrega i descàrrega, un senyal de “perill,
caiguda d'objectes”, per evitar el risc de caiguda d'objectes sobre els treballadors.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Baranes de protecció sobre peus drets
Connexions elèctriques de seguretat ( elements de la instal·lació)
Cons de senyalització
Plataformes per a la recepció de càrregues suspeses
Presa de terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Transformadors elèctrics amb sortida a 24 v (1000w)
Tanca mòbil peatonal
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables del línia elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
PROTECCIÓ DEL CAP:
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Es fitarà la zona de càrrega, en un entorn de dos metres, per evitar el risc de caiguda de la
càrrega sobre els treballadors.

201901323

No es permetrà, hissar o desplaçar càrregues amb el cabrestant mecànic mitjançant
estirades esbiaixades, per evitar el risc de caiguda de la màquina.
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- Rètol de càrrega màxima admissible. En tot moment podrà llegir-se en caràcters grans la
càrrega màxima autoritzada per hissar, que coincidirà amb la càrrega màxima marcada
pel fabricant del cabrestant mecànic.
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- Els llaços dels cables utilitzats per a hissat es formaran amb casquet electrosoldats i
funda interior guarda caps.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

- Carcassa protectora de la maquinària amb tancament efectiu per a l'accés a les parts
mòbils internes. En tot moment estarà totalment instal·lada.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de loneta i cuir.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de "granota'' de treball.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Arnès, per a sistema anticaiguda.
Anticaiguda, automàtic.
Línia de vida horitzontal tensa de corda.
Cinturó per a treballs en pals verticals de fusta.

DESCRIPCIÓ:
És una petita barrejadora d'obra d'uns 120 litres de capacitat màxima. Disposa de bóta i
motor rotatori elèctric. Sol anar muntada sobre un suport amb rodes per facilitar petits
desplaçaments.
Objecte de la màquina.
Barrejar els components per obtenir formigó o morter en quantitats petites.
Mode de treball
S'introdueixen els components, la bóta gira durant uns 6 minuts i es bolca per abocar la
barreja.
Components per a usos alternatius (accessoris).
No.
USOS MÉS REPRESENTATIUS:
(Relació no exhaustiva dels usos mes habituals)
Fonaments, murs, forjats, paviments.
OFICIS:
(Relació no exhaustiva del personal que pot intervenir en la seva ús i manipulació)
Conductors de camió formigonera.
AUTORITZACIÓ PER AL SEU ÚS:
Sí, amb protocol de lliurament.
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
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Aquest element pertany al tipus de màquines elèctriques d'obra.

04/12/19

TIPUS :
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FORMIGONERA ELÈCTRICA

201901323

2.2

00823 ANDREU VERICAT GRAU

Faixa per a esforços dors-lumbars

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapament per o entre objectes
12 Atrapament per bolcada de màquines
13 Sobreesforços
16 Contactes elèctrics
18 Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
28 Malalties causades per agents físics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Es necessària formació especifica abans d’utilitzar aquesta màquina. Només utilitzaran la
formigonera les persones autoritzades.
Es seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació lliurada pel
fabricant.
Les zones de treball estaran netes i ordenades.
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S’utilitzaran formigoneres elèctriques amb marcatge CE o adaptats al RD 1215/1997.

Es netejaran els possibles vessaments de combustible o d’oli que hi pugui haver.

La formigonera estarà ben asseguda evitant estar sobre terreny humit i poc estable.

La formigonera disposarà de fre de basculació del tambor.
El subministrament elèctric es realitzarà amb mànega antihumitat.
S’assegurarà la connexió. Tant la carcassa com la resta de parts metàl·liques de la
formigonera hauran d'estar connectades a una presa de terra.
La formigonera elèctrica es connectarà al quadre d'interruptors diferencials per cables de
4 conductors (un de posada a terra) per evitar el contacte indirecte amb el corrent
elèctric. Es comprovarà que no s'anul·la el cable de presa de terra desconnectant-ho i
doblegant-ho sobre si mateix.
Els polsadors de posada en marxa i aturada estaran prou separats entre si i protegits per
evitar que els caigui aigua o material utilitzat a la formigonera. Aquests botons es situaran
preferiblement a la part exterior, en lloc accessible, lluny de la corretja de transmissió del
motor a la bóta. El polsador d'aturada es pintarà de vermell.
Les operacions de reparació i manteniment les realitzarà personal especialitzat.
Les operacions de neteja manual i manteniment s'efectuaran amb la màquina
desconnectada de la xarxa elèctrica.
No s’abandonarà l’equip mentre estigui en funcionament.
Quan l’equip no s’utilitzi, es desconnectarà de la xarxa elèctrica.
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La màquina es mantindrà a una adequada distància de seguretat de les rases, que anirà en
funció del tipus de terreny.
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S'instal·larà la formigonera sobre una plataforma de taulers, el més horitzontal possible i
allunyada de talls i desnivells.
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S'instal·larà la formigonera fora de zona de pas de les càrregues suspeses, però pròxima o
a l'abast del ganxo, quan sigui necessari que aquest transport en galledes o pasteres les
masses produïdes.
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En zones de pas, s’evitarà la presència de cables elèctrics.
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Es realitzaran manteniments periòdics.
Els interruptors exteriors tindran enclavament mecànic.
La formigonera tindrà protegits, mitjançant una carcassa metàl·lica, tots els seus òrgans
mòbils i de transmissió, és a dir: els engranatges, les politges i la roda giratòria en la seva
unió amb la corona de la bóta de pastat.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Tanca mòbil per a vianants
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables del línia elèctrica
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:

Cascos protectors auditius amortidors de soroll, articulats per una abraçadora ajustable
al cap

PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic proveït de bandes fluorescents.
PROTECCIONS DÈRMIQUES:
Cremes protectores contra la humitat, repel·lents.
Cremes protectores específiques.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars
Canelleres per a esforços.

2.3

SERRA CIRCULAR PORTÀTIL

TIPUS:
Aquest element pertany al tipus de Màquina eina elèctrica.
DESCRIPCIÓ:
Aquesta màquina eina elèctrica consisteix en una serra circular adaptada a un motor
elèctric amb una carcassa exterior de protecció, un nansa i una empunyadura per
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Guants de làtex per a treballs en humit.
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PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

201902333-002-05815

PROTECCIÓ AUDITIVA:
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Màscara activa per a pols.
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manejar la serra amb les dues mans i una xapa plana solidària de suport per situar sobre
la superfície a tallar.
Objecte de la màquina.
Tallar fustes amb precisió i en línia recta.
Mode de treball
S'introdueixen els materials a tallar recolzats en una taula. La serra circular portàtil es
passa sobre la línia de tall recolzada a la superfície de suport i guiada amb les dues mans.
La carcassa o tapa de protecció té com a missió impedir el contacte de les mans amb el
disc i protegir contra els impactes de fragments que es projecten de la fusta. El ganivet
divisor és la part de la màquina que evita el tancament de la fusta i està situat darrere el
disc.
Components per a usos alternatius (accessoris).
Serres de distinta mesura per cobrir les distintes necessitats; Fulles de dents fins per a
major precisió; Xapa de base ajustable per fer talls a blaix de cartabó; Separador; Escaire
de guia; Hi ha models que es connecten a la xarxa i altres que funcionen amb bateria.
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Treballa per atac tangencial de la fulla sobre la fusta.

USOS MÉS REPRESENTATIUS:

OFICIS:
(Relació no exhaustiva del personal que pot intervenir en la seva ús i manipulació)
Operadors de serra circular portàtil.
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Encofrat, fusteria de taller.

08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapament per o entre objectes
13 Sobreesforços
16 Contactes elèctrics
27 Malalties causades per agents químics
28 Malalties causades per agents físics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Relació no exhaustiva de les normes bàsiques d'utilització:
Se seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada pel
fabricant.
La serra circular ha de ser utilitzada per persones qualificades que hagin rebut formació
per a la utilització correcta dels dispositius protectors.
Els discos seran els apropiats quant al material que ha de tallar-se, així com al diàmetre
per al que està preparada la màquina.
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Sí, amb protocol d'entrega.
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AUTORITZACIÓ PER AL SEU ÚS:

201902333-002-05815

(Relació no exhaustiva dels usos mes habituals)
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La màquina s'ha d'utilitzar-se al lloc més adequat per al treball.
L'empenta de la serra circular portàtil ha de realitzar-se amb les dues mans i sense
perdre de vista la peça que s'estigui tallant.
La instal·lació elèctrica disposarà d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat.
El disc serà rebutjat quan el diàmetre original s'hagi reduït 1/5 (20%).
Per evitar una arrancada sobtada, es desconnectarà la màquina de la font d'energia quan
no s'utilitzi.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
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Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables del línia elèctrica.

PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:

Cascos protectors auditius amortidors de soroll, articulats per una abraçadora ajustable
al cap.

PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'granota' o 'granota' de
treball.
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic proveït de bandes fluorescents.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars
Canelleres per a esforços.

2.4

MINIEXCAVADORA

TIPUS :
Aquest element pertany al tipus de Màquina d'obra.
DESCRIPCIÓ:
És una màquina automotriu de reduïdes dimensions que es compon d'una part tractora i
un element frontal de treball. Disposa de motor d'explosió, lloc de conducció, i dos braços
articulats hidràulics que accionen els accessoris de treball.
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Guants de loneta i cuir.
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PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

201902333-002-05815

PROTECCIÓ AUDITIVA:
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Màscara activa per a pols.
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Objecte de la màquina:
Excavar, carregar, transportar a curta distància i descarregar volums petits de terres o
treballar en llocs d'accés difícil o amb unes sol·licituds específiques de les dimensions de
la maquinària a emprar.
Mode de treball:
Aquesta màquina carrega o excava en avançar; Eleva i gira la pala recollint els materials
que després transporta per moviment de la part tractora; Descarrega els materials
basculant la pala per bolcar el seu contingut.
Pala carregadora; Pala excavadora; Martell percussor; Pala retroexcavadora; Ungles
portapalets.
USOS MÉS REPRESENTATIUS:
(Relació no exhaustiva dels usos mes habituals)
Excavació i transport de terres.
OFICIS:
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Components per a usos alternatius (accessoris):

(Relació no exhaustiva del personal que pot intervenir en la seva ús i manipulació)

Sí, amb protocol d'entrega i amb formació especifica homologada.
01 Caiguda de persones a distint nivell
03 Caiguda d'objectes per afonament

Pag. 81 de 136

AUTORITZACIÓ PER AL SEU ÚS:

16 Contactes elèctrics
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
27 Malalties causades per agents químics
28 Malalties causades per agents físics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Relació no exhaustiva de les normes bàsiques d'utilització:
Se seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada pel
fabricant.
Els camins de circulació es mantindran en bones condicions de servei.
Les cabines antibolcada no presentaran deformacions.
Només s'abandonarà la màquina amb la pala elevada i sense recolzar sobre el sòl.
No es permetrà el transport de persones en la pala.
El conductor s'assegurarà que no existeixi cap perill per als treballadors que es trobin a
l'interior de rases i pous, o a la zona d'operació.
La circulació per dins l'obra es realitzarà a velocitats reduïdes.
L'operari anirà proveït dels equips de protecció individual segons les característiques del
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12 Atrapament per bolcada de màquines

201901323

11 Atrapament per o entre objectes

201902333-002-05815

Conductors de bobcat.
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treball que realitzi : casc, guants i calçat antilliscant, així com proteccions acústiques. En
alguns casos pot ser necessària la protecció de les vies respiratòries o dels ulls.
No s'autoritzarà ni la pujada ni la utilització de la màquina, a personal que no estigui
qualificat.
Durant els desplaçaments de la màquina es respectaran la senyalització de l'obra i les
ordres del senyalista autoritzat.
Els accessoris seran utilitzats seguint estrictament les instruccions del fabricant; a més a
més, només s'utilitzaran per realitzar les funcions per a les que van ser dissenyats.

S'haurà d'informar a l'operari autoritzat per al seu ús, de totes la NORMES DE
SEGURETAT, especificades pel fabricant per al seu ús.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Barrera vial de seguretat tipus “new jersei”
Cons de senyalització
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En els treballs amb martell hidràulic o retroexcavadora, i amb aquells accessoris que
estiguin proveïts de radi de gir, l'àrea de treball estarà protegida per evitar el pas d'altres
operaris.

Extintors contra incendis

Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a utilitzar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:

Cascos protectors auditius amortidors de soroll, articulats per una abraçadora ajustable
al cap.
Cascos amortidors de soroll, dotats de pinça per col·locar-los en cascos de seguretat,
ajustables.
PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de loneta i cuir.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de "granota" de treball.
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic proveït de bandes fluorescents.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars

78

04/12/19

PROTECCIÓ AUDITIVA:
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Màscara activa per a pols.

201902333-002-05815

PROTECCIONS INDIVIDUALS
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Tanca mòbil peatonal
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Canelleres per a esforços.

2.5

VIBRADOR DE FORMIGÓ

TIPUS :
Aquest element pertany al tipus de Màquina eina (elèctrica, pneumàtica o d'explosió).
DESCRIPCIÓ:
És una agulla vibrant connectada mitjançant mànega a una font d'alimentació (elèctrica,
pneumàtica o d'explosió).
Remoure el formigó de forma que quedi una massa homogènia, evitant les bosses d'aire i
les acumulacions d'aigua.
Mode de treball.
L'agulla s'introdueix i desplaça per l'interior del formigó
Components per a usos alternatius (accessoris).

00823 ANDREU VERICAT GRAU

Objecte de la màquina.

Agulles i capçals de distints diàmetres.

Fonaments, soleres i forjats.
OFICIS:
(Relació no exhaustiva del personal que pot intervenir en la seva ús i manipulació)

201901323

Operador de vibrador de formigó.

04/12/19

AUTORITZACIÓ PER AL SEU ÚS:
Sí, amb protocol d'entrega.
02 Caiguda de persones al mateix nivell.
10 Projecció de fragments o partícules
13 Sobreesforços
16 Contactes elèctrics
18 Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
28 Malalties causades per agents físics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Relació no exhaustiva de les normes bàsiques d'utilització:
Se seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada pel
fabricant.
El vibrat s'efectuarà des d'una zona estable.
El trasllat en el tall no es realitzarà arrossegant el compressor pel cable.
Es desconnectarà el vibrador de formigó abans d'abans d'iniciar les manipulacions de
canvi o substitució de les agulles.
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(Relació no exhaustiva dels usos mes habituals)
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USOS MÉS REPRESENTATIUS:
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Els vibradors elèctrics:
- Estaran alimentats per una tensió de seguretat de 24V., per mitjà del convertidor
existent per al funcionament del vibrador.
- Tindran doble aïllament.
- El cable elèctric que alimenta al vibrador serà totalment estanc i protegit a les zones de
pas.
Als vibradors amb motor d'explosió:
- Tots els equips amb motors de gasolina o dièsel s'utilitzaran en llocs ventilats i espais
oberts, per evitar accidents (intoxicació, incendi o explosió) ocasionats pels gasos de
combustió despresos.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Baranes de protecció sobre peus drets
Cons de senyalització
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
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- El repostatge de combustible sempre ha de fer-se amb el motor aturat.

Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes

PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.

Pantalla panoràmica subjecta mitjançant arnès per ajustar-ho al cap de l'operari o per
col·locar al casc de seguretat.
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Màscara activa per a pols.
PROTECCIÓ AUDITIVA:
Cascos amortidors de soroll, dotats de pinça per col·locar-los en cascos de seguretat,
ajustables.
PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de loneta i cuir.
Guants de làtex per a treballs en humit.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat de goma, proveït de plantilla i puntera d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
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Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
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PROTECCIÓ DE LA VISTA:

201902333-002-05815

Tanca mòbil peatonal
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Transformadors elèctrics amb sortida a 24 v (1000w)
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Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'mona' o 'bus' de treball.
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material
plàstic proveït de bandes fluorescents.
PROTECCIONS DÈRMIQUES:
Cremes protectores contra la humitat, repel·lents.
Cremes protectores específiques.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars

2.6

MARTELL ELÈCTRIC

TIPUS :
Aquest element pertany al tipus de Màquina eina elèctrica d'impacte.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

Canelleres per a esforços.

Mode de treball.
S'opera amb una o dues mans. Es dispara després de fixar la boca de sortida al punt de
clavat.
Components per a usos alternatius (accessoris).
Percussor i transport del cartutx automàtic. Empunyadura encoixinada. Silenciador.
Cartutxos de distinta potència. Claus de diferents longituds.
USOS MÉS REPRESENTATIUS:
(Relació no exhaustiva dels usos mes habituals)
Recobriments de fusta; Instal·lacions.
OFICIS:
(Relació no exhaustiva del personal que pot intervenir en la seva ús i manipulació)
Muntadors de panells de fusta, lampistes.
AUTORITZACIÓ PER AL SEU ÚS:
No.
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
28 Malalties causades per agents físics
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Fixar elements externs en suports de formigó, maçoneria i metall.

04/12/19

Objecte de la màquina.

201901323

Màquina eina elèctrica automàtica, ràpida, neta, segura i de fàcil maneig per a treballs de
clavat repetitiu a través de l'energia subministrada per una càrrega explosiva d'aire
comprimit. Disposa de potència de tir regulable i mecanisme de seguretat per al tir.
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DESCRIPCIÓ:
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MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Relació no exhaustiva de les normes bàsiques d'utilització:
Se seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada pel
fabricant.
Quan s'inicia un tall amb tir de martell elèctric, s'acordonarà la zona en prevenció de
danys a altres operaris.

Haurà de triar-se sempre el cartutx impulsor i el clau adequat per al material i el gros on
anirà fixat.
No s'intentarà disparar sobre superfícies irregulars. Pot perdre's el control de la pistola.
Abans del tir es tindrà total seguretat que no hi ha cap persona treballant a l'altre costat
de l'objecte sobre el qual se'n va a actuar.
No s'intentarà realitzar trets en llocs pròxims a les arestes d'un objecte. Poden
desprendre's fragments de forma incontrolada i ocasionar lesions.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

L'accés a un lloc en el qual s'estigui realitzant trets mitjançant pistola fixaclaus, estarà
indicat mitjançant un senyal de perill i un cartell amb la llegenda: “PERILL, TRETS AMB
PISTOLA FIXACLAUS-NO PASSIN”.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
Connexions elèctriques de seguretat ( elements de la instal·lació).
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables del línia elèctrica.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats.
Pantalla panoràmica subjecta mitjançant arnès per ajustar-ho al cap de l'operari o per
col·locar al casc de seguretat.
PROTECCIÓ AUDITIVA:
Cascos protectors auditius amortidors de soroll, articulats per una abraçadora ajustable
al cap.
PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de loneta i cuir.
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Mai s'executaran trets recolzant-se sobre objectes inestables (caixes, piles de materials,
etc.), Pot ocasionar caigudes i lesions.

04/12/19

No s'intentarà clavar sobre fàbriques de rajola, envans o blocs de formigó.

201901323

S'instal·larà l'adaptador per a trets sobre superfícies corbes abans de disparar per evitar
el moviment del clau i de la pistola.
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No es dispararà en llocs tancats, només es dispararà en llocs en amb la seguretat que el
lloc està ben ventilat.
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PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'granota' o 'granota' de
treball.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Canelleres per a esforços.

GRUP DE SOLDADURA AUTÒGENA

DESCRIPCIÓ:
És una màquina d'explosió generadora de soldadura. Consten d'un bastidor metàl·lic,
habitualment sobre rodes per facilitar el transport, que aiguamel el motor --amb
mecanismes de seguretat i dispositius de control i mesurament--, del que neixen
connexions elèctriques i els cables de pinça i massa. Alguns models aporten energia
suficient per a soldadura, il·luminació i eines elèctriques.
S'utilitza en tots aquells procediments de soldadura, els metalls dels quals es fonen a
causa de la calor produïda per l'acció d'un arc voltaic que actua entre l'elèctrode i el
metall base (peça a soldar). Aquest tipus de soldadura produeix radiacions ultravioletes.
Objecte de la màquina.

La màquina, un cop en marxa, permet l'ús de soldador, i, en alguns models, aporten
simultàniament energia suficient per a il·luminació i eines elèctriques.
Components per a usos alternatius (accessoris).
Elèctrodes de diversos diàmetres; Quadre de connexió en paral·lel per unir soldadors a fi
de doblegar la potència.; Comandament a distància per regular la potència de sortida del
soldador; Cable per soldar addicional.
USOS MÉS REPRESENTATIUS:
Estructures; Tancaments metàl·lics; Manyeria.
OFICIS:
Soldador; Ferralla; Fuster metàl·lic; Manyà; Mecànic de manteniment.
AUTORITZACIÓ PER AL SEU ÚS:
Sí, amb protocol d'entrega i amb formació especifica homologada.
04 Caiguda d'objectes per manipulació
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapament per o entre objectes
15 Contactes tèrmics
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Mode de treball.
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Generar l'energia per a un soldador.

201902333-002-05815

Aquest element pertany al tipus de Màquina d'explosió per a generació..

Pag. 87 de 136

TIPUS :
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2.7
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16 Contactes elèctrics
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives
20 Explosions
21 Incendis
27 Malalties causades per agents químics
28 Malalties causades per agents físics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT

La zona on es realitzi la soldadura haurà de trobar-se neta i ordenada.
Abans d'activar l'encenedor s'haurà de comprovar que les connexions de les mànegues
estan correctes.
No es permetrà fumar al voltant d'una zona en la qual s'estigui soldant.
S'utilitzaran les proteccions individuals per evitar les radiacions de l'arc voltaic.
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Se seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada pel
fabricant.

No es mirarà directament a l'arc voltaic.

L'ajudant no ha de subjectar les peces sense portar proteccions contra els contactes
elèctrics.
Se suspendran els treballs de soldadura als dies plujosos.
Normes tipus per a la prevenció d'obligat compliment a entregar a tots els treballadors de
l'especialitat.
Per evitar els riscos de caiguda des d'alçària, de projecció violenta d'objectes i de
cremades per arc elèctric que no es poden resoldre amb protecció col·lectiva està previst
que els treballadors de maneig i ajuda estiguin dotats dels següents equips de protecció
individual:
Roba de treball de cotó.
Elm de soldador amb pantalla d'oculars filtrants per a arc voltaic i projecció violenta de
partícules.
Guants de cuir amb protecció de l'avantbraç. Botes antilliscants de seguretat.
Polaines de cuir.
Manil de cuir.
Cinturó de seguretat (per a desplaçaments o estades subjecte al risc de caiguda des
d'alçària).
L'Encarregat controlarà el puntual compliment d'aquesta prevenció de manera
continuada.
Per evitar els accidents per ensopegades i petjades sobre objectes punxants, aguts o
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Les pinces porta- elèctrodes han d'estar aïllades.

04/12/19

L'equip de soldadura estarà sempre connectat a una presa de terra.

201901323

No es manipularan les peces recentment soldades.
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No es picarà el cordó de soldadura per treure l'escòria generada sense proteccions
oculars.
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candents, està previst que una quadrilla realitzi els treballs necessaris per aconseguir que
els talls estiguin nets i ordenats. L'Encarregat és responsable del control d'aquesta norma.
Per evitar el risc elèctric, està previst que l'alimentació elèctrica al grup de soldadura es
realitzi sota la protecció d'un interruptor diferencial calibrat selectiu, instal·lat al quadre
auxiliar de subministrament.
Els portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra tindran el suport de manutenció en
material aïllant de l'electricitat. L'Encarregat controlarà que el suport utilitzat-no estigui
perillosament deteriorat.

Per prevenir del risc elèctric, està previst que les operacions de soldadura a realitzar en
(zones humides o molt conductores de l'electricitat) no es realitzaran amb tensions
superiors a 50 volts. El grup de soldadura estarà a l'exterior del recinte en què s'efectuï
l'operació de soldar. Així mateix, les operacions de soldadura a realitzar en aquesta obra,
en condicions normals, no superaran els 90 volts si els equips estan alimentats per
corrent altern. O si escau, no superessin els 150 volts si els equips estan alimentats per
corrent continu.
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Per prevenir del risc elèctric, es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes
deteriorats.

A cada soldador i ajudant a intervenir a l'obra se li entregarà la següent llista de mesures
preventives; del vaig rebre en conforme es donarà conta al Cap d'Obra.
"Normes tipus per a la prevenció d'accidents per als soldadors:
Les radiacions de l'arc voltaic són pernicioses per a la salut; sempre que soldi, protegeixi's
amb l'elm de soldar o la pantalla de mà. No miri mai directament a l'arc voltaic. La
intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus als ulls.
No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de clofolleta despresa
poden produir-li greus lesions en els coixos.
No toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari, poden estar a
temperatures que podrien produir-li cremades severes.
Si ha de soldar en algun lloc tancat, intenti que es produeixi ventilació eficaç. Evitarà
intoxicacions i asfíxia.
Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del
seu lloc de treball. Els evitarà cremades fortuïtes.
No se "prefabriqui" la "guindola de soldador"; contacti amb l'encarregat. El més probable
és que existeixi una segura a la seva disposició al magatzem.
No deixi la pinça de subjecció de l'elèctrode directament sobre el sòl o sobre la perfileria.
Dipositi-la sobre el portapinces. Evitarà accidents.
Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup.
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Per a la prevenció del risc elèctric, està previst que el taller de soldadura estigui dotat
d'un extintor de pols químic sec i que sobre el full de la porta hi hagi dos senyals
normalitzats de "risc elèctric" i "risc d'incendis".

201901323

Per a la prevenció dels riscos de petjades sobre materials, ensopegada o caigudes, està
previst que una quadrilla netegi diàriament el taller de soldadura, eliminant del sòl claus,
fragments i retalls.
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Per a la prevenció de la inhalació de gasos metàl·lics, està previst que la soldadura en
taller es realitzi sobre un banc per a soldadura fixa, dotat d'aspiració forçada instal·lada al
costat del punt de soldadura.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

Evitarà els accidents per ensopegades i erosions de les mànegues.
No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector de les pinces de connexió
elèctrica. Evitarà el risc d'electrocució.
Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la
soldadura. Evitarà el risc d'electrocució a la resta dels treballadors.
No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè "salti"
l'interruptor diferencial. Avisi a l'Encarregat perquè revisi l'avaria. Esperi que li reparin el
grup o ben utilitzi un altre.

Comprovi, abans de connectar-les al seu grup, que les mànegues elèctriques estan
empalmades mitjançant connexions estanques d'intempèrie. Eviti les connexions directes
protegides a base de cinta aïllant. D'aquesta manera, evitarà accidents elèctrics.
No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada.
Sol·liciti que les canviïn i evitarà accidents. Si ha d'empalmar les mànegues, protegeixi
l'entroncament mitjançant "folrets termorretràctils".
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Desconnecti totalment el grup de soldadura cada cop que faci una pausa de consideració
(esmorzar o àpat, o desplaçament a un altre lloc). Evitarà accidents a la resta dels
treballadors.

Per prevenir els corrents erràtics d'intensitat perillosa, el circuit de soldadura ha d'estar
posat a terra al lloc de treball. No descuidi aquesta important precaució. Evitarà accidents
als seus companys."
Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació)
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Cons de senyalització

201901323

PROTECCIONS COL·LECTIVES

Extintors contra incendis
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes
Mantes de fibra de vidre per a la protecció de la caiguda d'espurna de soldadura.
Mampares verticals lleugeres contra la radiació de la soldadura.
Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables del línia elèctrica
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
PROTECCIÓ DE LA VISTA:
Pantalla opaca proveïda d'un visor on es col·loquen vidres "ictínis" per soldar, dotada
d'un mànec per subjectar-la amb la mà.
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Màscara de goma adaptable a la cara dotades de dues vàlvules per a filtres
intercanviables específics.
PROTECCIÓ AUDITIVA:
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Els grups de soldadura elèctrica han d'estar proveïts de presa de terra independent entre
si. Controli que sigui com se li indica.
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Utilitzi aquells equips de protecció individual que se li recomanin. Malgrat que li semblin
incòmodes o poc pràctics, consideri que només es pretén que vostè no sofra accidents.
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Cascos protectors auditius amortidors de soroll, articulats per una abraçadora ajustable
al cap.
PROTECCIÓ DEL CAP:
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Guants de loneta i cuir.
Guants de serratge per a soldador.
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'granota' o 'granota' de
treball.
Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als
genolls, maneguins protectors dels avantbraços, polaines per a l'empenya del peu,
turmell i davant cama.

BASTIDES TUBULARS

Poden complir funcions de mitjà auxiliar i de protecció.
Solen utilitzar-se per a la construcció de qualsevol treball d'altura (Façanes, patis, etc.).
01 Caiguda de persones a diferent nivell
02 Caiguda de persones al mateix nivell
03 Caiguda d'objectes per desplom
05 Caiguda d'objectes despresos
06 Trepitjades sobre objectes
07 Cops contra objectes immòbils
08 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
09 Cops per objectes o eines
10 Projecció de fragments o partícules
11 Atrapaments per o entre objectes
13 Sobreesforços
14 Exposició a temperatures extremes
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Les bastides de treball prefabricades, sistema modular, són estructures provisionals,
d'altura habitual de fins a 30 metres, amb plataformes de treball, en elles sustentades,
situades a diferents altures.

201901323

DESCRIPCIÓ:

201902333-002-05815

3.1

Mitjans auxiliars
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Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.
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16 Contactes elèctrics
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
PLANS DE MUNTATGE, UTILITZACIÓ I DESMUNTATGE (RD 2177/2004)
Haurà d'efectuar-se un càlcul de resistència i estabilitat, tret que la bastida estigui
muntada segons una configuració tipus generalment reconeguda.

El pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge és obligatori en els següents tipus de
bastida tubular:
*Bastides constituïdes amb elements prefabricats donats suport sobre terreny natural,
soleres de formigó, forjats, voladissos o altres elements l'altura dels quals, des del nivell
inferior de suport fins a la coronació de la bastida, excedeixi de sis metres o disposin
d'elements horitzontals que salvin vols i distàncies superiors entre suports de més de vuit
metres.
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En funció de la complexitat de la bastida triada, haurà d'elaborar-se un pla de muntatge,
d'utilització i de desmuntatge que haurà de ser realitzat per una persona amb una
formació universitària que ho habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla
podrà adoptar la forma d'un pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements
corresponents als detalls específics de la bastida que es tracti.

Els elements de suport d'una bastida hauran d'estar protegits contra el risc de lliscament,
ja sigui mitjançant subjecció a la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu
antilliscant, o bé mitjançant qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent, i la superfície
portant haurà de tenir una capacitat suficient. S'haurà de garantir l'estabilitat de la
bastida. Haurà d'impedir-se mitjançant dispositius adequats, el desplaçament inesperat
de les bastides mòbils durant els treballs en altura.
Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida hauran de ser
apropiades pel tipus de treball que es va a realitzar, ser adequades a les càrregues que
hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli en elles amb seguretat. Les
plataformes de les bastides es muntaran de tal forma que els seus components no es
desplacin en una utilització normal d'ells. No haurà d'existir cap buit perillós entre els
components de les plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra
caigudes.
Quan algunes parts d'una bastida no estiguin llestes per a la seva utilització, en particular
durant el muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts hauran de
comptar amb senyals d'advertiment de perill general, conformement al Reial decret
485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut al centre de treball, i
delimitades convenientment mitjançant elements físics que impedeixin l'accés a la zona
de perill.
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Quan es tracti de bastides que, malgrat estar incloses entre les anteriorment citades,
disposin del marcat “CE”, per ser d'aplicació una normativa específica en matèria de
comercialització, el citat pla podrà ser substituït per les instruccions específiques del
fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge
dels equips, tret que aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o
circumstàncies no previstes en aquestes instruccions.
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*Torres d'accés i torres de treball mòbils en les quals els treballs s'efectuïn a més de sis
metres d'altura des del punt d'operació fins a terra.
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*Bastides instal·lades a l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors
la distància de les quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi
de 24 metres d'altura.
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Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment
sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que ho
habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica.
Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de
muntatge i desmuntatge.
Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona amb una formació
universitària o professional que l'habiliti per a això:
*Abans de la seva posada en servei.
*Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie,
sacsejades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar a la seva
resistència o a la seva estabilitat.
Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que
disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos
anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de
nivell bàsic.
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*A continuació, periòdicament.

En cas de proximitat de línies d'alta o baixa tensió, prèviament al muntatge de la bastida
es sol·licitarà a la companyia distribuïdora la seva anul·lació. Si això no és possible, una
empresa degudament acreditada procedirà a la protecció d'aquestes línies per a evitar
qualsevol risc elèctric per contacte directe o indirecte.
La base de suport ha de ser regular i compacta.
L'encarregat del muntatge planificarà, abans del seu inici, la càrrega, descàrrega i
apilament del material, així com la protecció i senyalització de les zones afectades.
Qualsevol observació sobre les mesures de prevenció i seguretat realitzada pel
responsable de l'equip o superior jeràrquic serà atesa de forma immediata.
Es senyalitzarà la zona de muntatge, inclosa la superfície sobre la qual es vagin a realitzar
les operacions d'hissat o arriat dels materials.
L'encarregat del muntatge revisarà el material a peu de tall i rebutjarà aquell que no
reuneixi les oportunes condicions.
Qualsevol element que denoti una fallada tècnica o comportament inadequat es
desmuntarà i substituirà immediatament.
Els treballadors faran ús dels equips de protecció individual apropiats.
En pendents pronunciats s'ancorarà la bastida al sòl, amb la finalitat d'evitar el lliscament
de les bases.
No s'iniciarà el muntatge d'un nivell superior fins que l'anterior estigui correcte i
completament muntat, i l'estabilitat de la bastida garantida.
S'interrompran els treballs per condicions climatològiques que augmentin els riscos del
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El muntatge s'adaptarà a les especificacions de disseny de la bastida que aquest pla de
muntatge defineix.
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Es protegirà i senyalitzarà la vertical inferior de la bastida durant el muntatge i
desmuntatge de la mateixa.
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NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT DURANT EL MUNTATGE I EL DESMUNTATGE DE LA
BASTIDA
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treball: pluja intensa, tempesta amb aparell elèctric i forts vents.
Per accedir d'una planta a una altra de les plataformes, s'utilitzaran les escales existents
integrades a la bastida. Es prohibeix córrer per les plataformes.
L'hissat i arriat dels materials, s'efectuarà mitjançant la utilització de la corriola, o altre
mecanisme convenientment verificat i fixat a l'estructura. El ganxo de la corda utilitzada
disposarà d'un sistema de seguretat que eviti l'obertura fortuïta. L'operari que llença de
la corda haurà de fer-lo fora de la vertical de la càrrega.
Es repartirà el material uniformement sobre les plataformes i s'evitarà sobrecarregar-les.

Es muntarà com a mínim una diagonal per pis de bastida. En bastides llargues, el mínim
serà d'una diagonal cada cinc mòduls de bastida, com criteri general.
Al muntatge de la bastida no quedaran buits que permetin la caiguda a diferent nivell
d'operaris.
Quan el nivell de la plataforma de treball de la bastida superi els 2 metres, i també quan
sigui necessari per a la seguretat o salut dels treballadors, les bastides haurien de
disposar de baranes resistents, d'una altura mínima de 90 centímetres i, quan sigui
necessari per a impedir el pas o lliscament dels treballadors o per a evitar la caiguda
d'objectes, disposaran, respectivament, d'una protecció intermèdia i d'un sòcol.
Es prohibeix abandonar materials i eines que generin risc de caiguda al mateix nivell. Es
prendran mesures organitzatives per a disminuir la manipulació de càrregues.
No es realitzaran treballs diferents a la mateixa vertical.
Quan es treballi sobre voreres o llocs de pas, es col·locaran pòrtics de pas, formats per
estructura metàl·lica coberta amb fusta o plaques grecades amb la resistència adequada,
que protegeixin del risc de caiguda d'objectes o materials.
Durant el muntatge de la bastida, només es permetrà l'accés al mateix al personal de
muntatge.
S'hauran d'utilitzar els següents senyals, corresponents als tres tipus de seguretat
relacionats amb la bastida:
*Seguretat laboral:
**Obligació de protecció: de cap, mans, peus i contra caigudes
**Advertència de risc: caigudes a diferent nivell, ensopegades, risc elèctric.

90

201902333-002-05815

Per a salvar els sortints de la façana s'utilitzaran mènsules que permetin desplaçar el cos
de la bastida en direcció perpendicular a la façana, d'acord amb el pla de muntatge,
utilització i desmuntatge corresponent.
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La bastida estarà dotada d'una barana exterior de seguretat de 90 cm. d'altura mínima,
amb llistó intermedi i sòcol. Els extrems de la bastida estaran, igualment, protegits per
barana similar a la qual protegeix el costat exterior. Quan la distància de la bastida a la del
parament de treball (façana o estructura) sigui superior a 30 cm., el costat corresponent
de la bastida haurà de disposar de la mateixa protecció que els costats exteriors (barana,
llistó intermedi i sòcol).
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Es col·locaran plataformes en cada mòdul de la bastida per a donar estabilitat a la
mateixa.
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Les plataformes de treball de les bastides tindran una amplària mínima de 60 cm.
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Les plataformes es col·locaran en tot l'ample de la bastida, amb un sistema que eviti el seu
aixecament.
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**Prohibició de: entrada a persones no autoritzades.
*Seguretat viària:
**Viàries: perill obres, limitació de velocitat, estrenyiment de calçada.
**Balisament: garlandes lluminoses fixes i intermitents.
*Seguretat per als vianants:
**Sobre els elements estructurals de la bastida: Pintura reflectant o tub protector de
plàstic de color cridaner (vermell, barres blanques i vermelles, groc, taronja).
**Prohibició de: pas a vianants sota la bastida

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT DURANT LA UTILITZACIÓ DE LA BASTIDA
La utilització de la bastida ha de correspondre's amb el seu tipus i amb l'ús recollit al pla i
la certificació de muntatge.
Es realitzarà un correcte manteniment diari de tots elements i complements de la bastida.
En cap cas es permetrà realitzar canvis a la composició de la bastida muntada, certificada
i lliurada, sense l'autorització del tècnic autor del projecte de muntatge o de la direcció
facultativa. Aquesta modificació serà realitzada per personal qualificat per a això.
No s'utilitzaran les baranes com punt de suport per a realitzar cap tipus de treball ni per a
pujar-se sobre elles.

No es realitzaran treballs simultanis a la mateixa vertical.
Es repartirà el material uniformement sobre les plataformes i s'evitarà sobrecarregar-les.
No s'abandonaran materials i eines que puguin generar risc de caiguda al mateix nivell.
S'haurà d'aplicar una neteja contínua d'enderrocs a les plataformes.
No es llençaran runes sobre la bastida o des de la mateixa.
No es projectaran sobre la bastida substàncies que es puguin adherir a la mateixa o
deteriorar-la.
Es prendran mesures organitzatives per a disminuir la manipulació de càrregues.
Els treballadors faran ús dels equips de protecció individual apropiats.
En cas de forts vents s'interrompran els treballs.
*Revisions diàries
Cada dia d'utilització es realitzarà una revisió bàsica de la bastida: verticalitat i
horitzontalitat dels elements, encepats, ancoratges, passadors, plataformes de treball i
baranes (passamans, barres intermèdies i sòcols).
*Inspeccions tècniques
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Per a accedir d'una planta a una altra de les plataformes s'utilitzaran les escales existents
integrades en la bastida. L'accés a la bastida es realitzarà pel lloc previst per a això,
mitjançant escala o passarel·les amb baranes disposades a aquest efecte. Es prohibeix
córrer per les plataformes.
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No es disposaran bastides de cavallets recolzades a les plataformes de la bastida tubular.
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El desmuntatge es realitzarà en sentit invers al muntatge.
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Abans d'iniciar el desmuntatge, es comprovarà que la bastida ofereix la resistència
necessària per a la seva realització.
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**Obligació de: pas alternatiu per a vianants (senyalitzat i clos).
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Les bastides hauran de superar inspeccions que el pla de muntatge, desmuntatge i
utilització indiqui. Les característiques de la persona que haurà de realitzar les
inspeccions compliran, igualment, el perfil que defineixi aquest pla. Aquestes inspeccions
es duran a terme, almenys:
**Abans de la posada en servei.
**Periòdicament després de la posada en servei.
**Després de qualsevol circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o
estabilitat (modificació, període llarg de no utilització, fenòmens meteorològics
extraordinaris, moviments sísmics, etc.).
Proteccions col·lectives durant el muntatge, desmuntatge i utilització de bastides
Relació no exhaustiva de les proteccions col·lectives més habituals que es poden utilitzar
per a eliminar o disminuir els riscos detectats:
Ancoratges especials per a la subjecció d’elements de seguretat
Baranes de protecció sobre peus drets
Barrera vial de seguretat tipus “new jersey”
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PROTECCIONS COL·LECTIVES

Tancament perimetral

Funda de protecció per cables elèctrics
Tanca mòbil per a vianants

Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Màscara activa per a pols.
PROTECCIÓ DEL COS I EXTREMITATS:
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, formada per armilla de material
plàstic proveït de bandes fluorescents.
PROTECCIONS DÈRMIQUES:
Cremes protectores específiques.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars
Canelleres per a esforços.
Arnès, per a sistema anticaiguda.
Anticaiguda, manual.
Anticaiguda, automàtic.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS
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Mànegues de material plàstic per a la protecció de cables de l’estesa elèctrica
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Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua
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Connexions elèctriques de seguretat
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Línia de vida vertical.
Línia de vida horitzontal tensa de corda.
Cinturó d'eines.
Equips de comunicació personal.

3.2

ESCALES PORTÀTILS DE MÀ

DESCRIPCIÓ
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Mitjà auxiliar utilitzat perquè les persones pugin i/o baixin a diferents nivells. Les escales
portàtils de mà podran ser metàl·liques o de fusta prefabricades.
1 Caiguda de persones a diferent nivell
03 Caiguda d’objectes per desplom
05 Caiguda d'objectes despresos
09 Cops per objectes o eines
13 Sobreesforços
16 Contactes elèctrics

Els travessers, en les escales de fusta estaran acoblats i en les escales metàl·liques soldats
en tot el perímetre. En ambdós casos, estaran en bon estat de conservació (sense nusos ni
ruptures). La distància entre travessers estarà entre els 25 i 35 cm., l’amplada mínima del
travesser serà de 50 cm. Les escales de fusta estaran protegides mitjançant vernís
transparent. Es prohibeix la utilització d’escales de fusta pintades, per la dificultat que
això suposa per la detecció dels seus possibles defectes. A les escales metàl·liques, la
protecció serà pintura antioxidant.
En general les escales estaran suplementades amb dispositius adequats. En el cas de les
metàl·liques, aquestes no estaran suplementades amb unions soldades.
Les escales formades de varis elements adaptables o extensibles hauran d’utilitzar-se de
manera que la immovilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
Les alçades màximes són:
-Escales de mà .............................. < 5 m.
-Escales de mà reforçades............ < 7 m.
-Escales telescòpiques................... < 1 2 m.
-Escales de tisora............................... < 5 , 5 m.
Les escales portaran en tots els casos sabates, puntes de ferro, grapes o qualsevol altre
dispositiu antilliscant per evitar un desplaçament de la mateixa. La superfície sobre la que
estarà recolzada l'escala, serà estable, de tal manera que els travessers quedin en posició
horitzontal.
Estaran subjectades per la seva part superior a la zona d'arribada en estructura ferma o
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Els muntants de l’escala seran d’una sola peça i no presentaran nusos ni zones trencades.
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A l’obra està prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada ja que, en la majoria
de casos, no compleixen les normes de seguretat enumerades a continuació.
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element fix, de manera que no hi hagi moviment o desplaçament lateral. En zones
d'arribada puntuals (pals, pilars, etc.), l'escala per la zona superior, tindrà una banda de
recolzament a base de tefló i fibra de vidre de característiques antilliscants. Les escales
telescòpiques portaran estabilitzadors laterals per fer-la més estable.
Les escales de tisora portaran entre els dos cossos un cadena o cable de seguretat que
limiti la seva obertura. A més, disposaran a l'articulació superior de topalls de seguretat
d'obertura.
En general les escales mai es faran servir com a suport de plataformes de treball,
passarel·les o qualsevol altre tipus de treball pel qual no estiguin destinades.

Pel seu extrem superior, l'escala sobrepassarà 1 metre la cota o nivell d'arribada més
elevat.
A la col·locació de l'escala, aquesta no serà suplementada amb peces o materials a la seva
base que suposin una situació inestable de la mateixa.
Les escales formades per diferents elements adaptables o extensibles, s'hauran d'utilitzar
de forma que la immobilització recíproca dels diferents elements, estigui assegurada.
Les escales amb rodes s’immobilitzaran abans d’accedir a elles.
Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura del possible, formant un angle
aproximat de 75 graus amb la horitzontal.
Les pujades i baixades es faran sempre mirant a l'escala.
Les escales de mà, hauran d’utilitzar-se de forma que els treballadors puguin tenir en tot
moment un punt de suport i de subjecció segurs.
Mai es permetrà que en faci ús de l'escala més d'una persona alhora, fins que no hagi
sortit l'operari que l'utilitza no tornarà a pujar o baixar cap persona.
Mai es desplaçarà el cos fora de la vertical de l'escala, ja que un moviment sobtat, pot
provocar una caiguda de la persona. Els treballs a més de 3,5 metres d’altura, des del punt
d'operació al terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per l’estabilitat del
treballador, tan sols s’efectuaran si s’utilitza un equip de protecció individual
anticaigudes o s’adopten altres mesures de protecció alternatives.
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En la col·locació de l'escala, es tindrà en compte que el seu recolzament inferior no estigui
separat de la projecció vertical de l'extrem superior més enllà de 1/4 de la longitud total
de l'escala. S’impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva
utilització, ja sigui mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja
sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d’eficàcia
equivalent.
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Les escales de mà es col·locaran de forma que la seva estabilitat durant la seva utilització
estigui assegurada. Els punts de suport de les escales de mà hauran d’assentar-se
sòlidament sobre una superfície de dimensions adequades i estable, resistent i immòbil.
Les escales suspeses es fixaran de forma segura i, excepte les de corda, de manera que no
puguin desplaçar-se i s’evitin els moviments de balanceig.
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El transport de l'escala es farà preferentment amb dues persones. Quan per la seva
llargària permeti de ser transportada per una sola persona, aquesta la portarà amb la part
de davant elevada uns 2 metres, per evitar possibles cops amb persones.
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Les escales es guardaran, quan no es facin servir, en lloc cobert i protegides dels agents
climatològics.
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Les escales amb rodes, s'hauran d’haver immobilitzat abans d’accedir a elles.
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El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no
impedeixi una subjecció segura. Les càrregues a transportar mentre es faci servir l'escala
es reduiran en tot el possible i, en tot cas, deixaran les mans lliures per poder agafar-se.
Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà quan pel
seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
Els treballs a sobre d'escala es restringiran al màxim. Durant els treballs que s’hagin de
realitzar, el treballador mantindrà els dos peus dins del mateix graó i la cintura no
sobrepassarà l'alçada de l'últim graó.

RISCOS ELÈCTRICS
La realització de qualsevol treball en les proximitats de línies elèctriques amb els
conductors nus, es durà a terme guardant la distància mínima de seguretat.
Si això no és possible, es sol·licitarà a la companyia d’electricitat el tall de tensió en el
tram de línia corresponent, durant la realització del treball.
Si això últim tampoc fos possible, s’adoptarà algun tipus de protecció (aïllament dels
cables, pantalles, ...) que eviti qualsevol contacte accidental amb els cables elèctrics, ja
sigui directament per part del treballador o a través d’algun element conductor, com ara
un puntal metàl·lic.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació).
Mànegues de material plàstic per la protecció de cables del circuit elèctric.
Xarxes per a la protecció de buits verticals
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Arnès, per a sistema anticaiguda.
Anticaiguda, automàtic.

3.3

PUNTALS

DESCRIPCIÓ
Doble tub metàl·lic extensible, que treballa a compressió, utilitzat com a suport
provisional en obres de construcció i per a reforçar estructures inestables.
Un puntal telescòpic consta de dos tubs, dues plaques d’assentament (una a cada extrem)
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Baranes de protecció sobre peus drets.
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Ancoratges especials per a la subjecció d’elements de seguretat.
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Les escales de mà es revisaran periòdicament.
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No s’utilitzaran escales de mà i, en particular, escales de més de cinc metres de longitud,
sobre quina resistència no es tinguin garanties.
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En escales en general i en escales de tisora en especial aquestes no es desplaçaran mentre
hi hagi persones a sobre treballant.
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i un dispositiu per l’ajustament de la longitud.
01 Caiguda de persones a diferent nivell
03 Caiguda d'objectes per desplom
04 Caiguda d'objectes per manipulació
05 Caiguda d'objectes despresos
06 Trepitjades sobre objectes
07 Cops contra objectes immòbils
11 Atrapaments per o entre objectes
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Es prohibeix expressament l’apilament irregular dels puntals després del desencofrat.
El transport i elevació dels puntals es durà a terme fent ús de bacines o contenidors de
transport. Alternativament, s’utilitzaran eslingues, bigues de repartiment, balancins, etc.,
en paquets lligats amb fleixos pels dos extrems, evitant d'aquesta forma el desplaçament
horitzontal del conjunt estable.
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13 Sobreesforços

La superfície del lloc de recolzament, estarà consolidada mitjançant compactació o
enduriment. Quan el terra sigui poc consistent o irregular, els puntals s'han de recolzar
sobre dorments de fusta per al repartiment de la càrrega. En cas que la superfície de
suport sigui inclinada, s'han d'utilitzar tascons amb una inclinació igual a la pendent.
Els puntals que s’utilitzin estaran en perfectes condicions de manteniment (sense òxid,
pintats en tots els seus component, etc.). Els cargols sense fi es tindran engreixats en
prevenció d’esforços innecessaris. No hauran de tenir deformacions, bonys, ni estar
torçats. Estaran dotats en els seus extrems de les plaques d’assentament per poder-los
clavar.
El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà
uniformement. Es prohibeixen expressament les sobrecàrregues puntuals.
Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada per qualsevol
causa. En prevenció d’accidents, prèvia indicació per la Direcció Facultativa, es
disposaran al costat de la filera deformada i sense actuar sobre aquesta, una segona filera
de forma correcta capaç d’absorbir part dels esforços causants de la deformació, donant
avis tot seguit a la Direcció Facultativa, sempre que el risc d’enfonsament no sigui
immediat. Si fos així s’abandonarà el lloc de treball.
UTILITZACIÓ EN ENCOFRATS
La direcció facultativa tindrà en compte les especificacions del fabricant dels puntals i la
normativa EHE de formigó per el seu correcte dimensionat. Abans de procedir al
muntatge dels puntals, s’ha d’efectuar un replanteig complet dels puntals, categories i
tipus a ubicar a totes les plantes. Cada posada en obra serà revisada pel cap d’obra per tal
de controlar visualment el seu correcte posicionat, l’apuntalament horitzontal de les
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Es prohibeix la circulació de vehicles tipus carretó o dúmper a la zona d’instal·lació dels
puntals.
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Es prohibeix la càrrega de més de dos puntals per una sola persona. S’utilitzaran guants
de seguretat en totes les manipulacions dels puntals.
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Els puntals telescòpics es transportaran amb els passadors i mordaces col·locades en
posició de bloqueig de la capacitat d’extensió o retracció dels dos tubs.
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càrregues a suportar i la seva estabilitat segons projecte.
Abans del muntatge, especialment després de cada posada en obra, s'ha de revisar l'estat
dels puntals. No s’utilitzaran peces diferents de les originals per a substituir una altra
danyada o perduda.
És convenient mantenir un mínim de trípodes, especialment en el perímetre, fins que
s'inicia la recuperació parcial de l'encofrat. Es comprovarà el perfecte aplomat de tots els
puntals.
Els puntals es clavaran al dorment i al sotapont per conseguir una major estabilitat.

En el seu cas, es col·locarà, en façana exterior i patis, marquesina en voladís resistent a
l’impacte, com a protecció del despreniment de càrregues suspeses i materials des de
cotes superiors. Es complementarà amb la senyalització inferior de la vertical de treballs
de façana i patis.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Ancoratges especials per a la subjecció d'elements de seguretat
Cons de senyalització

Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
Xarxes per a la protecció de buits horitzontals
Xarxes per a la protecció de buits verticals
Xarxes mosquitera per a la protecció de buits horitzontals o verticals
Sistema de xarxes sobre suports tipus “forca comercial”
Tapes de fusta per a buits horitzontals de menys de 0,50 m2.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Arnès, per a sistema anticaiguda.
Línia de vida horitzontal tensa de corda.
Cinturó d'eines.

97

04/12/19

Plataformes per a la recepció de càrregues suspeses
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Marquesina sobre perfils metàl·lics i proteccions de fusta (tipus 2)
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Durant el desencofrat, s’utilitzaran proteccions col·lectives (xarxes verticals perimetrals)
i individuals (casc i botes de seguretat). En el seu cas, es senyalitzarà la vertical inferior
en façanes a carrers i patis.
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Tot el perímetre del forjat de suport de l’encofrat, estarà protegit mitjançant xarxes de
seguretat tipus T o V.
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Es prohibeix la utilització de dobles apuntalaments en els casos on l'altura de la planta
superi la longitud dels puntals disponibles. En aquests casos, s'aplicaran solucions
tècniques com el muntatge de cintres o altres sistemes de construcció alternatius.
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3.4

CARRETÓ MANUAL

DESCRIPCIÓ
Mitjà auxiliar emprat pel transport de materials dins l'obra.
Està format per un petit contenidor (de capacitat variable segons la mida) muntat sobre
una estructura suportada per dos peus i una roda. Un doble mànec a la part posterior
permet la seva elevació i transport per part d’un operari.
04 Caiguda d'objectes per manipulació
09 Cops per objectes o eines
MESURES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Cal limitar la utilització del carretó manual quan es tracti de transportar càrregues de pes
elevat.
Malgrat respectar-se la capacitat màxima del carretó indicada pel fabricant, s'ha de tenir
en compte que, a partir d'un cert pes, l'esforç que ha de realitzar l'operari per a moure la
càrrega, pot ser superior a la seva capacitat física.
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13 Sobreesforços

No es sobrecarregarà el carretó excedint del pes que pugui transportar l'operari.
La càrrega es realitzarà assentant el material en el contenidor.
El volum de la càrrega no ha d'impedir la visibilitat de l'operari.

Plataformes per al bolcat d'enderrocs
Tapes de fusta per a buits horitzontals de menys de 0,50 m2.
Topalls de limitació de recorregut de rodes
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Relació dels principals Equips de Protecció Individual, a emprar per eliminar o disminuir
els riscos detectats.
EQUIP BÀSIC MÉS:
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Faixa per a esforços dors-lumbars
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Plataformes (xapes) d'acer
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
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L'estat de les rodes es revisarà per controlar el grau de desgast i evitar un esforç
addicional per rodament.
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Les característiques del material i el diàmetre de les rodes s'adequarà al tipus de carretó.
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DOCUMENT III - PLEC DE CONDICIONS
1

Objecte del present plec de condicions

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un document
contractual d’aquesta obra, que té per objecte:

2- Definir la qualitat i prescripcions tècniques dels mitjans de protecció decidits i el seu
muntatge i correcta utilització.
3- Enumeració dels principals documents de Seguretat i Salut que han de gestionar-se i
conservar-se a obra.
4- Establir els mecanismes d’actuació en cas d’accident, així com normes complementàries
de funcionament en altres aspectes pràctics de la prevenció.

2

Legislació aplicable a l’obra
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1- Exposar les obligacions que contempla la legislació vigent en matèria de seguretat i
salut laboral i que s’han tingut en compte en la redacció d'aquest Estudi de Seguretat i
Salut.

Les prescripcions tècniques que a continuació es detallen, configuren el conjunt de
normatives legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de
l’obra. Així com de les prescripcions que haurien de complir-se en relació a les
característiques, utilització i conservació de les màquines, objectes, eines, sistemes i
equips preventius.

3.1

Proteccions col·lectives

A la MEMÒRIA d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció
col·lectiva, a continuació es detallen les condicions exigibles perquè pugui ser aprovat el
seu ús:
1er Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la
protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra. És a dir: treballadors de
l’empresa principal, els de les empreses subcontractistes, empreses col·laboradores,
treballadors autònoms i visites dels tècnics de Direcció d’obra o de la Propietat; visites de
les inspeccions d’organismes Oficials o de convidats per diverses causes.
2on La Direcció Facultativa de l’obra, està obligada a fixar la data de muntatge,
manteniment, canvi d’ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives que
s’utilitzin a l’obra.
3er La Direcció Facultativa de l’obra, serà responsable que siguin instal·lades prèviament a
l'inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda prohibida la iniciació
d’un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui
muntada completament en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina.
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Prescripcions tècniques de seguretat

04/12/19

3
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És d’obligat compliment el Dret Positiu de l'Estat i de les seves Comunitats Autònomes
aplicable a aquesta obra.
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Ha d’entendre’s transcrita tota la legislació laboral d'Espanya, que no es reprodueix per
economia documental.
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4rt Si durant la realització de l’obra, fos necessari variar la manera o la disposició de la
instal·lació de la protecció col·lectiva prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut, si el
coordinador de seguretat i salut ho considera oportú, la nova situació serà definida en un
annex. Al comentat document, per a concretar exactament la nova disposició o forma de
muntatge. Aquest annex haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut

6è Es conservaran, en la posició d’ús prevista i muntades, les proteccions col·lectives que
fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb l’assistència expressa del
Coordinador de Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones, es
procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més sense perdre temps,
immediatament, després d’ocórrer els fets, al Coordinador de Seguretat i Salut.
Com a norma general, totes les proteccions que s’utilitzin en aquesta obra, seran noves a
estrenar o, si s'escau, estaran dins el limiti d’ús establert per la corresponent normativa
legal aplicable i estaran en bon estat d’utilització.

1er S’ajustaran a les condicions indicades en el Reial Decret 1407/1992, de 20 de
novembre, on es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació
intracomunitària dels equips de protecció individual, disposant del preceptiu marcat CE,
sempre que existeixi al mercat. En aquells casos que no existeixin EPI amb el marcat CE,
seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
2on Per a la seva utilització es seguirà l'indicat al Reial Decret 773/1997 , de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.
3er Totes les peces de protecció personal, tindran fixades un període de vida útil,
rebutjant-les a l'acabament d'aquest. Quan per circumstàncies del treball, es produeixi una
deterioració més ràpida en una determinada peça o equip de protecció (per exemple, per
un accident), aquest serà rebutjat i sustituït al moment. També aquelles peces que pel seu
ús, hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran
reposades immediatament.
A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual, juntament amb les normes
que cal aplicar per a la seva utilització.
EQUIP BÀSIC DE PROTECCIONS INDIVIDUALS
Tots els treballadors de l'obra hauran de comtar amb l'equip bàsic de proteccions
individuals, que consta de:
- Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnés graduable contra cops.
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Com a norma general, s’han triat equips de protecció individual còmodes i operatius, amb
la finalitat d’evitar les negatives al seu ús. Amb això es justifica, que el pressupost
contempli qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, doncs aniria en contra
d’aquest objectiu general. Per l’exposat s’especifica com a condició expressa que: tots els
"equips de protecció individual" utilitzables en aquesta obra, compliran les següents
Condicions Generals:
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A) CONDICIONS GENERALS
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Proteccions individuals
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3.2
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5è Serà desmuntada immediatament, tota protecció col·lectiva en ús en la qual s’apreciïn
deterioracions amb minvament efectiu de la seva qualitat real. Es substituirà a
continuació, el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva un cop
resolt el problema. Mentre es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs
protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes
operacions quedaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual.
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- Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.
- Guants de loneta i cuir.
- Roba de treball de caràcter general, composta per dues peces o granota.
En totes les fitxes de fases d'obra, maquinaria i mitjans auxiliars, apareix aquest equip
bàsic com a primer element de les proteccions individuals de tots els treballadors.

3.3

Maquinària mitjans auxiliars i equips

3.4

Instal·lacions sanitàries i comunes

Les prescripcions de caràcter normatiu es troben contingudes en les disposicions de
l'Ordre General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971 i l'Ordenança de
Treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica de 28 d'agost de a 1970. es
mantenen en vigor tenint en compte que la regulació actual a través del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut aplicables a les obres de construcció, comenta aquest camp però únicament a nivell
de mínims.
En elles (Ordre General de Seguretat i Higiene en el Treball i, en l'Ordenança de Treball per
a les indústries de la construcció), s'estableix que hi hagi una separació de sexes en els
vestidors i lavabos, provisió de seients, armaris o taquilles individuals amb clau, per a
guardar roba i calçat. Es disposarà de tovalloles individuals o bé d'assecadors d'aire calent,
tovallolers automàtics o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas, recipients
adequats per a dipositar els usats. Les dimensions mínimes seran d'1 metre per 1'20 de
superfície i 2'30 metres d'alçada. Pel que fa als menjadors es preveu que els pisos, parets i
sostres seran llisos i susceptibles de fàcil neteja: tindran una il·luminació, una ventilació i
una temperatura adequades i l'alçada mínima de sostre serà de 2'60 metres. Es disposaran
les següents instal·lacions sanitàries i comuns:
QUADRE INFORMATIU DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS NECESSÀRIES
Superfície:....................................................... 2 m2. per cada treballador.
Núm. d'armaris taquilla: ............................... 1 und. per cada treballador.
Núm. de bancs per a 5 persones:............... 1 und. per cada 5 treballadors.
Núm. de vàters: .............................................. 1 und. per cada 25 treballadors.
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Tots els mitjans auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran
incorporats els seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació
vigent. Es prohibeix expressament la utilització a l’obra, de mitjans auxiliars, màquines i
equips que no compleixin la condició anterior.
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L’ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i equips, es farà seguint
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d’ús,
editat pel seu fabricant.

04/12/19

Es prohibeix el muntatge dels mitjans auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a
dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la
seva funció.
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Es mantindrà en bon ús, per a això es sotmetrà a revisions periòdiques, seguint el
corresponent manual del fabricant i la legislació del departament d’indústria
corresponent: i en cas d’avaries o mal funcionament es paralitzarà fins a la seva reparació.
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La maquinària a utilitzar a l’obra, es manipularà per personal especialitzat i degudament
autoritzat.
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Núm. de dutxes: ............................................. 1 und. por cada 10 treballadors.
Núm. de lavabos : ......................................... 1 und. per cada 10 treballadors.
Núm. de miralls ............................................. 1 und. per cada 25 treballadors.
En cas que calgui preveure instal·lacions per a dones, es disposarà de 1 vàter per cada 15
dones o fracció.
A partir d’aquest quadre de necessitats, les instal·lacions sanitàries per als treballadors
s’aniran condicionant segons les diferents fases de l’obra, en funció de les diferents puntes
que hagi de treballadors.
MENJADOR
Disposarà d'escalfa menjars, i aigua potable per a la neteja d’estris i vaixella.
A partir d’aquest quadre de necessitats, les instal·lacions sanitàries per als treballadors
s’aniran condicionant segons les diferents fases d’obra, en funció de les diferents puntes
que hagi de treballadors.

3.5

Instal·lacions de prevenció d’incendis
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Dotat de taules, seients, gots, plats i coberts, per a un mínim de treballadors

3- S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE
23.110, aplicant-se per extensió el DB-SI (Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi),
que va ser introduït pel Codi Tècnic de la Edificicació (CTE).
EXTINTORS D’INCENDIS
Els extintors seran els coneguts amb els codis "A", "B" i els especials per a focs elèctrics.
En les "literatures" dels mesuraments i pressupost, queden definides totes les seves
característiques tècniques, que han d’entendre’s incloses en aquest Plec de Condicions
Tècniques i Particulars i que no es reprodueixen per economia documental.
MANTENIMENT DELS EXTINTORS D’INCENDIS
Els extintors seran revisats i precintats segons el manteniment oportú recomanat pel seu
Fabricant, que haurà de concertar el Contractista adjudicatari de l’obra, amb una empresa
especialitzada col·laboradora del Ministeri d'Indústria per a aquesta activitat.
NORMES DE SEGURETAT PER A LA INSTAL·LACIÓ I ÚS DELS EXTINTORS D’INCENDIS
1- S’instal·laran sobre patilles de penjar o sobre carro.
2- Sobre la vertical del lloc especificat per a la col·locació de l’extintor i en grandària gran,
s’instal·larà un senyal normalitzat amb l’oportuna pictografia i la paraula "EXTINTOR".
3- Al costat de cada extintor, existirà un rètol gran, format per caràcters negres sobre fons
groc, que mostrarà la següent llegenda:
NORMES PER A ÚS DE L’EXTINTOR D’INCENDIS
* En cas d’incendi, despengi l’extintor.
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2- En el cas de emergència s’utilitzarà las sortides que es detalla en el pla d’evacuació
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1- Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització d’encenedors, realització de
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es disposa de
l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi.
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Aquesta obra està subjecta al risc d’incendi, així doncs, per evitar-los o extingir-los
s’estableixen les següents normes d’obligat compliment:
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* Retiri el passador del cap que immobilitza el comandament d’accionament.
* Posi’s a sotavent; eviti que les flames o el fum vagin cap a vostè.
* Accioni l’extintor dirigint el doll a la base de les flames, fins a apagar-les o esgotar
el contingut.
* Si observa que no pot dominar l’incendi, demani que algú avisi al "Servei
Municipal de Bombers" el més ràpidament que pugui.

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril de
1997, que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes
específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de
1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Documentació de l’obra en matèria de seguretat i salut laboral

A continuació es relacionen els principals documents, que en matèria de Seguretat i Salut
Laboral, han d'elaborar-se per a les obres en general. Encara que caldrà tenir en compte
que existiran casos especials que requeriran, a més, altres tràmits i per tant, altres
documents (explosius, riscos d’amiant, etc).

Ha de lliurar-se una còpia de l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a cada
Contractista, per que cadascun d’ells confeccioni el seu propi Pla de Seguretat i Salut.
3.7.2

Designació del coordinador de seguretat

Document mitjançant el qual el Promotor designa un Tècnic com Coordinador de
Seguretat i Salut, assumint aquest el nomenament abans citat.
L'imprès el facilita el Col·legi, i ha d’estar visat i amb l'oportuna nota per encàrrecpressupost.
Aquest document es lliurarà al Promotor perquè, acompanyant l’avís previ, quedi exposat
a l’obra.
3.7.3

Pla de seguretat i salut

El Pla de Seguretat i Salut serà redactat i signat pel contractista adjudicatari de l’obra,
adaptant l'Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el citat
document.
1- Complirà les especificacions del Reial Decret 1.627/1997 i concordants, confeccionantlo abans de la signatura de l'inici de l’obra.
2- No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a l'especificat en
els apartats anteriors.
3- El Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l'Acta d'Aprovació, han de romandre sempre
a l’obra, a la disposició dels interventors de la mateixa.
3.7.4

Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut

El Pla de Seguretat i Salut del Contractista adjudicatari, ha de ser aprovat abans de l'inici
de l’obra pel coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució. Per a la seva aprovació,
és necessari omplir i visar un model facilitat pel col·legi (Acta d'Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut).
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Estudi de seguretat i salut
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Senyals d’obra
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Quan la primera Acta d'Aprovació sigui visada, el col·legiat ha de sol·licitar el Llibre
d’incidències.
3.7.5

Llibre d’incidències

El Llibre de Subcontractació es trobarà en ordre i al dia.
En aquest Llibre quedarà reflectit, per ordre cronològic des del començament dels treballs,
y amb anterioritat a l’inici d’aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades
a la obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l’àmbit
d’execució del seu contracte, contenint totes les dades que s’estableixen al model inclòs en
el annex III del RD 1109/2007 i a l’article 8.1 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.
El contractista impedirà, dins l’àmbit del seu contracte, intervinguin empreses
subcontractistes o treballadors autònoms que superin els nivells de subcontractació
permesos legalment sense disposar de l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.
El règim de subcontractació és limitat a un tercer esglaó, de manera que el tercer
subcontractista no podrà subcontractar els treballs que hagués contractat amb un altre
subcontractista o treballador autònom. El treballador autònom no podrà subcontractar els
treballs a ell encomanats, ni a altres empreses subcontractistes ni a altres treballadors
autònoms, i tampoc no podran subcontractar les empreses que únicament aportin a l'obra
mà d'obra i no equips de treball.
S'estableix una excepció: prèvia aprovació i anotació de les causes motivadores
(exigències d'especialització dels treballs, complicacions tècniques de la producció o
circumstàncies de força major per les quals puguin travessar els agents que intervenen en
l'obra) per la Direcció Facultativa al Llibre de subcontractació, es pot contractar alguna
part de l'obra a tercers.
En el cas de la subcontractació en treballadors autònoms i empreses que únicament
aportin mà d'obra, només es podrà subcontractar si la circumstància motivadora és de
força major.
L'esmentada circumstància es comunicarà al coordinador de seguretat i salut, als
representants dels treballadors i, en un termini de 5 dies hàbils següents a la seva
aprovació, a l'Autoritat laboral mitjançant informe en el qual s'indicaran les
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Aquest contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o
treballador autònom de part de l’obra que tingui contractada, disposarà en obra d’un
Llibre de Subcontractació habilitat i ajustat al model que s’insereix com annex III del RD
1109/2007.
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Llibre de subcontractació
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D'acord amb el punt 1 de la disposició final tercera del RD 1109/2007, efectuada una
anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra l'haurà de notificar al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les
advertències o observacions prèviament anotades a l'esmentat llibre i en els casos de risc
greu i imminent, s'haurà de remetre una còpia de la mateixa a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, al
contrari, es tracta d'una nova observació.
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Segons l'Art. 13 del RD 1627/97, a cada centre de treball hi haurà un Llibre d'Incidències
amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Aquest Llibre haurà de
mantenir-se sempre a l'obra i estarà en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de la mateixa.
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circumstàncies de la seva necessitat i una còpia de l'anotació efectuada al Llibre de
Subcontractació.
Aquest contractista conservarà el Llibre de Subcontractació a l'obra de construcció fins el
complet acabament de l'encàrrec rebut del promotor i durant els cinc anys posteriors a
l'acabament de la seva participació en l'obra.

c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista
a l'article 5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres
anteriors, aquest contractista ho posarà en coneixement de l'autoritat laboral competent
mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per
la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la
seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada al Llibre de Subcontractació.
A les obres d'edificació a que es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació
de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, aquest contractista lliurarà al director d'obra
una còpia del Llibre de Subcontractació degudament emplenat, perquè l'incorpori al Llibre
de l'Edifici. Aquest contractista conservarà en el seu poder l'original.
Comunicació d’obertura del centre de treball

El Contractista adjudicatari haurà de formalitzar un model oficial que se li facilitarà (se
sol·liciten dades de l’empresa).
Aquesta gestió pot formalitzar-se en qualsevol de les Oficines dels Serveis Territorials del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, o de manera telemàtica.
3.7.8

Comunicació dels accidents de treball

Els empresaris estan obligats a formalitzar una comunicació d’accident de treball quan
aquest comporti baixa mèdica amb absència del treball d’un dia com a mínim (sense
contar el dia de l’accident).
Aquest document es transmetrà a l'Entitat Asseguradora que tingui al seu càrrec la
protecció per accident en un termini màxim de cinc dies hàbils contats a partir de la data
de d’incident, o de la data de la baixa mèdica.
En el cas d’accidents considerats com greus, molt greus o mortals, o que afectin a més de
quatre treballadors, el Contractista adjudicatari, a més de tramitar la comunicació
corresponent, ha d’informar a l'Autoritat Laboral en el termini de vint-i-quatre hores, a
través de Telegrama o de Fax.
El Contractista adjudicatari confeccionarà així mateix, una relació d’accidents de treball
sense baixa mèdica, fent-la arribar mensualment a l’entitat asseguradora que tingui al seu
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Tràmit que ha de realitzar qualsevol empresari a l'inici de les obres. Conté dades de l'obra,
del coordinador i dels altres intervinents.
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b) També comunicarà la subcontractació anotada als representants dels treballadors de
les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin
identificats al Llibre de Subcontractació.
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a) Comunicarà la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, per tal que
aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra,
en cas d'existir, a efectes de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin
donar compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la
informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives
cadenes de subcontractació.

00823 ANDREU VERICAT GRAU

En ocasió de cada subcontractació, aquest contractista procedirà de la següent manera:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE PER LA MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT. MUSEU DIOCESÀ D'URGELL
LA SEU D'URGELL
Promotor: Fundació Canónica Pia Autónoma
Desembre 2019

càrrec la protecció per accident de treball, dintre dels cinc primers dies hàbils del mes
següent al que es refereixen les dades.
Les empreses estan obligades a notificar les malalties professionals mitjançant una
comunicació de malaltia, independentment que la malaltia produeixi o no, baixa mèdica
del treballador, o la seva defunció.
La comunicació haurà de realitzar-se dins els tres dies següents a la data que s’ha
diagnosticat aquesta malaltia.
Dos dels exemplars s’expediran a l'Entitat Gestora o Mútua amb la qual l’empresa tingui
contractades les contingències d’accidents de treball i malaltia professional.

3- En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; evitant en tant
que sigui possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament a
l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i
incomoditat per a l’accidentat.
4- S’instal·laran rètols amb caràcters visibles a 2 m. de distància, en els quals se
subministri als treballadors i resta de persones participants en l’obra, la informació
necessària per a conèixer el centre assistencial més proper i que contindrà la següent
informació:
INFORMACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
Els cartells recolliran els telèfons i adreces d’urgència següents :
Urgències mèdiques

061

Coordinació d’urgències

112

Bombers

080

Centre d'Assistència Primària (CAP) i Hospital més proper
Nom del Centre:
Adreça:
Població:
Telèfon:

Fax:

Centres Hospitalaris més propers
Nom del Centre:
Adreça:
Població:
Telèfon:

Fax:
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2- En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se
suposarà sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les
precaucions d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques especials per a la
immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas
d’accident elèctric.
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1- L’accidentat és el primer. Se li atendrà immediatament amb la finalitat d’evitar
l’agreujament o progressió de les lesions.
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El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu Pla de Seguretat i Salut
els següents principis de socors:
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Actuacions en cas d’accident laboral
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Mútua d'Accidents
Nom del Centre:
Adreça:
Població:
Telèfon:

Fax:

Telèfons :
Mossos d'Esquadra
5- S’instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria en els següents llocs de l’obra:

ITINERARI MÉS ADEQUAT A SEGUIR DURANT LES POSSIBLES EVACUACIONS
D’ACCIDENTATS
Així mateix, es detallarà gràficament, en els llocs anteriorment citats, l’itinerari recomanat
per evacuar als possibles accidentats, amb la finalitat d’evitar errors durant el trasllat de
l’accidentat que poguessin agreujar les possibles lesions.
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
ACCIDENTS DE TIPUS LLEU
AL Coordinador de Seguretat i Salut: de tots i de cadascun d’ells, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
ACCIDENTS DE TIPUS GREU
Al Coordinador de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les
seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
ACCIDENTS MORTALS
Al Jutjat de Guàrdia: perquè pugui procedir-ne a l’aixecament del cadàver i a les
investigacions judicials.
Al Coordinador de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les
seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
3.7.10 Nomenament del recurs preventiu
En relació a allò que s’ha especificat en els Articles 4º i 7º, de la Llei 54/2003 de 12 de
Desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals, la presència
dels recursos preventius de cada contractista, serà necessària quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials (d’acord al disposat en l'Annex II del R. D.
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A l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis, en grandària full Din-A 4.
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Al menjador.
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Al vestuari lavabo del personal.
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A l’oficina d’obra.
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Accés a l’obra en si.
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1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a
les obres de construcció i pel reial decret 604/2006, de 19 de Maig) .
En aquest sentit, la preceptiva presència de recursos preventius tindrà com a objecte
vigilar l’aplicació de les mesures incloses al Pla de Seguretat i Salut en el treball i
comprovar l’eficàcia d’aquestes. Els esmentats recursos preventius hauran de tenir la
capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre, per vigilar
el compliment de les activitats preventives, havent de romandre al centre de treball durant
el temps en què es mantingui la situació que determini la seva presència.
Es consideren recursos preventius, als que l’empresari podrà assignar la presència, els
següents:
- Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l’empresa.
- Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens concertats per l’empresa.
- Un o diversos treballadors de l’empresa que, sense formar part del servei de prevenció ni
ser treballadors designats, reuneixin els coneixements, la qualificació i l’experiència
necessaris en les activitats o treballs comentats anteriorment, i comptin amb la formació
preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic.
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- Un o diversos treballadors designats de l’empresa.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats...”
La forma de portar a terme la presència dels recursos preventius serà la següent:
1. L’empresa que hagi d’aportar recurs preventiu presentarà la seva designació a la
coordinació de seguretat i salut amb anterioritat a l'inici dels treballs.
2. Aquest recurs preventiu examinarà, amb anterioritat a l'inici dels treballs de la seva
empresa, el tall de treball i establirà, d’acord amb la coordinació de seguretat, les
directrius de la seva actuació en l’obra, atenent el disposat al Pla de Seguretat i Salut i, si
escau, les activitats d’altres empreses que intervenen en l’obra.
3. Quan, com resultat de la vigilància, s’observi un deficient compliment de les activitats
preventives, les persones a les quals s’assigni la presència haurien de donar les
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2. Treballs en què l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’esfondrament, enfonsament o caiguda
d’alçada, per les particulars característiques de l’activitat exercida, els procediments
aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
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Els casos en què s’hauran d’aportar aquests recursos preventius segons la relació no
exhaustiva de l'ANNEX II del R D. 1627/1997, són:
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instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives i posar tals circumstàncies en coneixement de l’empresari perquè aquest
adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no
haguessin estat encara resoltes.
4. Quan, com a resultat de la vigilància, s’observi absència, insuficiència o falta d’adequació
de les mesures preventives, les persones a les quals s’assigni aquesta funció haurien de
posar tals circumstàncies en coneixement de l’empresari, que procedirà de manera
immediata a l’adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i a la
modificació del Pla de Seguretat i Salut en els termes previstos en l’article 7.4 del Reial
decret 604/2006.

Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres succeeixen entre
altres causes, pel voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de formació ocupacional i
la imperícia. Per a evitar en tant que sigui possible aquestes situacions, s’implanta en
aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una màquina eina.
El model de document d’autorització per a la utilització de maquinària contindrà com a
mínim les dades indicades a continuació:
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3.7.11 Autorització de l’ús de maquinària

- Nom del treballador i D.N.I.

- Llistat de màquines que està autoritzat a utilitzar
- Signatura i segell de l’empresa
- Signatura del treballador

S’inclourà també un model específic d’autorització per a la manipulació de grues torre i
aparells elevadors. En ell, es manifestarà que la persona designada per a tal manipulació
pertany a aquesta empresa i que posseeix el corresponent carnet de gruista, segons el que
disposa la ITC MIE-AEM-2.
Aquest document, se signarà en triple versió. L’original quedarà arxivat en l’oficina de
l’obra. Una còpia es lliurarà signada i segellada al Coordinador de Seguretat i Salut i altra
de les còpies es lliurarà signada i segellada a l'interessat.
3.7.12 Control de lliurament dels equips de protecció individual
Cada empresa que treballi en l’obra, haurà de dur un control del lliurament d’equips de
protecció individual a cadascun dels seus treballadors segons el treball a realitzar, amb el
model d’imprès que tingui per costum utilitzar. Aquest model contindrà com a mínim les
dades indicades a continuació:
- Nom del treballador i D.N.I.
- Ofici i categoria
- Empresa a la qual pertany.
- Llistat d’equips de protecció individual que rep
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Aquest document se signarà en triple versió. L’original quedarà arxivat en l’oficina de
l’obra. Una còpia es lliurarà signada i segellada al Coordinador de Seguretat i Salut i altra
de les còpies es lliurarà a l'interessat signada i segellada.
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- Empresa a la qual pertany.
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- Ofici i categoria
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- Signatura i segell de l’empresa
- Signatura del treballador
- Data

04/12/19
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Arquitecte Tècnic, col·legiat 823 al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.
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Sr. Andreu Vericat Grau
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Amb tot el que especifica el present Plec de condicions, així com a la resta de documents
que componen el present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, es considera ajustat al RD
1627/97 de 24 d'octubre.
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Aquest document se signarà en triple versió. L’original quedarà arxivat en l’oficina de
l’obra. Una còpia es lliurarà signada i segellada al Coordinador de Seguretat i Salut i altra
de les còpies es lliurarà a l'interessat signada i segellada, per a tenir constància que ha
rebut els equips de protecció pertinents.
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DOCUMENT IV - PRESSUPOST

PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

PROTECCIONS COL·LECTIVES

4,16

5

20,79

3,99

10

39,88

0,87

10

8,71

13,01

5

65,06
211,97 €

PROTECCIONS INDIVIDUALS
Ud.
Partida
Preu
Quant.
Import
u
Casc de seguretat per a ús normal, anti cops, de
5,35
15
80,22
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
u
Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
6,25
15
93,74
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllat i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168
u
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
7,05
5
35,25
partícules i a l'cegament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per acoblar-se a
el casc amb arnès dielèctric
u
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb
10,59
5
52,93
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN
352-1 i UNE EN 458
u
Mascareta de protecció respiratòria, homologada
1,24
30
37,31
segons UNE-EN 140
u
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
2,29
5
11,47
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
u

Parell de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre
suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell
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2,08

30

62,26
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TOTAL
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h

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m de
perímetre d'excavacions amb barres d'acer
SeNYalista

4,35

04/12/19

m

Preu
Quant.
Import
6,80
5
34,01

201901323

PROTECCIONS COL·LECTIVES
Ud.
Partida
m2
Protecció horitzontal d'obertures, menors d'1 m de
diàmetre, en forjats, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
m
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs
m
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs
m
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

u

u
m

u
u
TOTAL

PROTECCIONS INDIVIDUALS

8,78

4,34

15

65,06

11,94

5

59,70

20,33

15

304,89

42,72

2

85,44

16,64
3,50

5
10

83,21
34,98

18,42

15

276,33

9,56

15

143,41
1.434,98 €

TANCAMENTS
TANCAMENTS DE MALLA METÀL·LICA
Ud.
Partida
m
Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, marc d'3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs
TOTAL
TANCAMENTS DE MALLA METÀL·LICA

Preu
Quant.
Import
2,20
10
22,00

22,00 €

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
ABALISAMENT
Ud.
Partida
u
Con de plàstic reflector de 30 cm d'altura
m
Cinta d'abalisament de color vermell i blanc alternats
i amb el desmuntatge inclòs
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Preu
Quant.
Import
4,39
5
21,96
0,04
200
7,77
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u

5
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u

1,76
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u

Parell de guants d'alta resistència a el tall i a l'abrasió
per ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parell de guants de protecció contra riscos mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parell de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques
Parell de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques
Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúteas, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat , homologat segons UNEEN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNEEN 354
Faixa de protecció dorsolumbar
Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de D,
per sirga de cinturó de posicionament o arnès de
seguretat
Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65% -35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit ia l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
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m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llarg i 1 m d'alçada
i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL

ABALISAMENT

4,50

15

67,51
97,24 €

Preu
Quant.
Import
8,61
1
8,61
27,21
2
54,41

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

Preu
Quant.
Import
33,89
2
67,78

EQUIPAMENT PER PERSONAL D'OBRA
Ud.
Partida
mes
Lloguer de cabina sanitària de material plàstic, de
1,2x1,2x2,4m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l,
1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
u
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança de seguretat i salut en el treball
TOTAL

EQUIPAMENT PER PERSONAL D'OBRA

Preu
Quant.
Import
108,2
5
541,00
0

83,02

1

83,02
624,01 €

PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
TANCAMENTS
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
EQUIPAMENTS

1.646,95 €
22,00 €
160,26 €
67,78 €
624,01 €

TOTAL DEL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

2.521,00 €

L'import total d'aquest Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a DOS MIL CINC-CENTS VINTI-UN EUROS ( 2521,00 € ).
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EQUIPAMENTS
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67,78 €
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EXTINTORS D'INCENDIS
Ud.
Partida
u
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
TOTAL
EXTINTORS D'INCENDIS
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63,02 €
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
Ud.
Partida
u
Senyal manual per senyalista
u
Panell de senyalització d'accessos a obres, amb
pictogrames normalitzats generals d'obligació,
prohibició i advertiment, de forma rectangular o
quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs
TOTAL
SENYALITZACIÓ VERTICAL
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Amb tot el que especifica el present Pressupost, així com a la resta de documents que
componen el present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, es considera ajustat al RD 1627/97
de 24 d'octubre.

Sr. Andreu Vericat Grau
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Arquitecte Tècnic, col·legiat 823 al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.
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