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1. Descripció de l'obra
1.1. Dades generals del projecte i de l'obra
PROJECTE
El projecte de que tracta el present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT és un PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA
CIVIL) de REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL.
El recinte de les piscines objecte de reforma s'ubica dins el Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar, situat
en el Carrer de Jaume Llinàs, número 1, de Sant Llorenç des Cardassar.
REDACTOR DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ I DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El projectista del Projecte Bàsic i d'Execució i del present Estudi de Seguretat i Salut és LLORENÇ ARTIGUES OLIVER,
arquitecte col·legiat número 400.823 de la Demarcació de Mallorca, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les
Illes Balears, amb DNI número 18.221.105-E, amb despatx professional situat en el Carrer de la Mare de Déu
Trobada, número 41, de Sant Llorenç des Cardassar, amb codi postal 07530 de les Illes Balears, amb telèfon de
contacte número 647 82 74 14 i 971 83 84 72, i amb adreça electrònica de contacta llartigues@coaib.es.
PROMOTOR
El promotor del present projecte és l’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, amb CIF número P0.705.100-F, domiciliat a la Plaça de l'Ajuntament, número 1, de Sant Llorenç des Cardassar (codi postal número
07530 de les Illes Balears).
Els representants de l’Ajuntament són :
MATEU PUIGRÒS SUREDA, en qualitat de BATLE,
i ANTÒNIA BAUZÀ LLITERES, en qualitat de PRIMERA TINENT DE BATLE I DELEGADA D’ESPORTS I NOVES
TECNOLOGIES.
COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT LA FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
No és porcedent.
NOMBRE MIG MENSUAL DE TREBALLADORS PREVIST EN L'OBRA
A efectes del càlcul de 'Equips de protecció individual' així com de les 'Instal·lacions i servicis d'Higiene i
Benestar' necessaris, es tindrà en compte el nombre de treballadors mitjans emprats, el qual és el que
s'especifica en la taula següent :
Pressupost d'execució per contracta PEC (Euros)
Porcentatje de ma d'obra
Durada de les obres

684.941,53 €
25 %
5 mesos

Preu mitjà de l'hora

20,5

Nombre d'hores treballades per any

1975

Nombre de treballadors previst en obra

12

1.2. Tipologia de l'obra a construir
El present Estudi de Seguretat i Salut tracta d'una obra de REFORMA DE PISCINA MUNCIPAL.
Actualment el recinte objecte de les obres és un recinte d'unes piscines públiques municipals consistents en una
piscina polivalent i una piscina infantil, separades per un pas elevat. En el mateix recinte existeix un edifici
destinat a bar i vestidor sobre el qual no es proposa cap intervenció significativa.
El projecte consisteix en la reforma d'un vas de piscina polivalent i d'un solàrium existents, en l'eliminació d'un
pas elevat entre piscines existents, en l'eliminació de piscina infantil existent, la reforma d'una sala tècnica i
dipòsit de compensació existents, la construcció d'un nou pati d'accés a la sala tècnica existent, la construcció
d'una pèrgola metàl·lica sobre la sala tècnica i dipòsit de compensació existents abans referits, l'ampliació del
recinte (prèvia demolició de tancament, petit edifici de magatzems i tram d'escala) cap al recinte d'un antic
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parc infantil (ara en desús), per a la construcció en ell d'una nova piscina infantil, l'ampliació del solàrium, la
construcció d'un nou dipòsit de compensació, més la construcció de nous magatzems i sales tècniques en la
planta d'un edifici semisoterrat existent i confrontant amb el nou recinta, la construcció de murs de contenció
de via pública i de solàrium, i, finalment, la pavimentació del conjunt del solàrium i l'enjardinament dels espais
lliures resultants.

1.3. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra
Actualment el recinte objecte de les obres és un recinte d'unes piscines públiques municipals consistents en una
piscina polivalent i una piscina infantil, separades per un pas elevat. En el mateix recinte existeix un edifici
destinat a bar i vestidor sobre el qual no es proposa cap intervenció significativa.
Adossat a aquest recinte existeix un altre recinte, un antic parc infantil actualment en desús.
Adossat a aquest darrer recinte existeix un edifici semisoterrat amb la planta baixa a la cota dels camps de
futbol veïns i amb la coberta a la cota de les pistes de pàdel.

1.4. Condicions de l'entorn de l'obra que influïxen en la prevenció de riscs laborals
1.4.1. Objectius prevencionistes
Un nombre elevat d'accidents en l'obra són originats per les interferències realitzades amb les canalitzacions,
conduccions i instal·lacions que creuen per l'obra o estan en els seus voltants.
En aquest apartat s'especifiquen totes aquelles condicions de l'entorn de l'obra que cal tindre present, i que
van a permetre valorar i delímitar els riscs que poden originar.

1.4.2. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra
Es preveu que l'accés de personal es realitzarà per l'actual porta d'accés d'usuaris al recinte de la piscina, des
del Carrer de Jaume Llinàs. Es tracta d'un carrer amb una intensitat baixa d'ús i amb espai ampli i suficient per
a l'aparcament dels vehicles propis o d'empresa que utilitzaran els treballadors per desplaçar-se fins a l'obra.
Es preveu que l'accés de maquinària de demolició i moviment de terres, i els camions de transport accediran
a l'obra des del Carrer de sa Teulera (carretera de Calicant), per la zona de l'antic parc infantil, per una porta
d'accés d'obra, la qual, al final dels treballs, serà suprimida per a possibilitar la construcció d'un mur de
contenció en aquest llindar.
Es preveu una zona d'arreplec i tractament de residus de natura pètria i d'arreplec de terres pròpies, que
després serà objecte de l'extesa i compactació d'aquests residus i terres, situada al costat de les pistes de pàdel.
La circulació de vehicles des del recinte general de l'obra fins a aquesta zona d'arreplec es realitzarà per la via
pública.

1.4.3. Línies elèctriques aèries en tensió
En el carrer de sa Teulera, en el tram confrontant amb el recinte de la piscina i de l'antic parc infantil, existeix
una línia aèria de telefonia, que discorre adossada al llindar de façana del solar (actualment existeix un
projecte per al soterrament parcial d'aquesta línia en aquesta zona), i per l'altra banda del carrer discorren
línies elèctriques aèries, probablement de baixa tensió. No existeixen altres xarxes de serveis en aquesta via
pública en el tram confrontant amb el recinte.
En el mateix carrer, en el tram confrontant amb el futur recinte de les pistes de tennis, existeixen línies aèries de
telefonia i electricitat, i línia soterrada elèctrica des de l'estació transformadora situada en el mateix solar fins a
l'accés a la plataforma de les pistes de pàdel.
En el carrer de Jaume Llinàs existeixen línies aèries de telefonia i elèctrica de baixa tensió. Per altra banda, en
el mateix carrer existeixen xarxes soterrades de subministrament d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals,
i enllumenat públic.

1.4.4. Conduccions enterrades
En el carrer de sa Teulera, en el tram confrontant amb el recinte de la piscina i de l'antic parc infantil, existeix
conducció soterrada de subministrament d'aigua potable.
En el mateix carrer, en el tram confrontant amb el futur recinte de les pistes de tennis, existeix conducció
soterrada de subministrament d'aigua potable, i línia soterrada elèctrica des de l'estació transformadora
situada en el mateix solar fins a l'accés a la plataforma de les pistes de pàdel.
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En el carrer de Jaume Llinàs existeixen conduccions soterrades d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals,
i subministrament d'energia elèctrica a l'enllumenat públic.

1.4.5. Estat de les mitgeres
No existeixen mitgeres confrontants amb els recintes on s'han de desenvolupar les obres.
En la zona del recinte en la qual es produirà l'arreplec de residus inerts d'origen petri, ceràmic o de formigó, i el
seu tractament i extesa, i l'arreplec i posterior estesa de terres pròpies, existeix una mitgera confrontant amb
parcel·la rústica (no amb edificis). Es tracta d'un mur de contenció propi, de formigó armat, amb resistència
suficient per a la contenció dels arreplecs prevists.

1.4.6. Interferència amb altres edificacions
No es produeixen interferències amb altres edificis.
L'edifici existent en el recinte de la piscina, destinat a bar i vestidors de la piscina, no estarà en funcionament
com a tal serveis durant les obres, ja que es detinarà a oficina d'obra i vestidors del personal, per la qual cosa
no es preveuen interferències amb aquest edifici.

1.4.7. Presència de tràfic rodat i vianants
El carrer de Jaume Llinàs és una via pública amb una intensitat d'ús baixa, tant pel que fa a tràfic rodat com
de vianants, excepte en el moments puntuals en que hi ha entrenaments dels equips de futbol o partits de
futbol, en que es produeix un augment important de la intensitat de tots dos tràfics. Cal indicar que el primer
cas es dona a partir de mitja tarda i el vespre, mentre que el segon es produeix principalment els caps de
setmana. Per tant, no es proveuen importants interaccions d'aquests tràfics amb els treballs a desenvolupar.
El contrari passa amb el carrer de Sa Teulera, que és, alhora, la carretera de Calicant (Ma-3323). Es tracta d'una
via de sortida del centre urbà cap a una àmplia zona rural, per la qual cosa existeix un important tràfic de
vehicles de residents i de vehicles d'ús agrari. Es preveu una important interacció d'aquest tràfic rodat amb els
treballs a desenvolupar.
En aquesta mateixa via existeix un important tràfic de vianants que utilitzen aquesta via com a itinerari de
passeig i esbarjo. Cal indicar que aquest tràfic es dona a darrera hora de la tarda, per la qual cosa no es preveu
una important interacció d'aquest tràfic de vianants amb els treballs a desenvolupar.

1.4.8. Condicions climàtiques i ambientals
Les condicions climàtiques són les habituals del clima mediterrani típic de la zna del llevant de l'Illa de Mallorca,
caracteritzat per estius calorosos i amb molta insolació, i per hiverns càlids però puntualment rigorosos.

1.4.9. Descripció del lloc de l'obra i condicions orogràfiques
El recinte de la piscina i solàrium actuals, en el seu origen presentava un suau pendent, que en el seu dia es va
anivellar per a la construcció dels vasos de les piscines i del solàrium.
Per tant, en aquests moments, el recinte present els següents desnivells :
• L'accés actual al recinte des del carrer de Jaume Llinàs es situa al nivell d'aquest carrer, sensiblement
horitzontal, uns 1,35 m per sota de la cota del solàrium actual.
• El recinte de l'antic parc infantil, situat en el costat del recinte de les piscines oposat al carrer de Jaume
Llinàs, es situa uns 1,15 m per sobre de la cota del solàrium actual. El carrer de sa Teulera (Carretera de
Calicant Ma-3323) adopta el pendent necessari que assumeix aquest desnivell.
• La zona del recinte confrontant amb els camps de futbol, i on es situa la planta baixa de l'edifici semisoterrat
on s'ubicaran els nous magatzems i sales tècniques, s'ubica en una cota d'uns 0,90 m per sota de la cota
del solàrium actual.

1.4.10. Superfície de l'àrea de l'obra (M²) i límits
La cabuda del conjunt del Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar és de 17.535,00 m², però la superfície
afectada per les obres és sensiblement inferior.
En aquest Centre Esportiu s'hi ubiquen :
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• Un recinte de camps de futbol dotat amb camp de futbol 11, camp de futbol 7, i un edifici de bar, vestidors,
gimnàs i oficina del club.
• Un recinte dotat amb una pista de tennis.
• Una plataforma on s'ubiquen dues pistes de pàdel i una pista de patinatge, i amb espai suficient per a la
construcció d'una tercera pista de pàdel, dues pistes de tennis i un aparcament.
• Un edifici semisoterrat, que actua a manera de mur de contenció de la plataforma anterior, amb la planta
baixa situada en la cota dels camps de futbol i la coberta situada en la cota de la plataforma de els pistes
de pàdel.
• Un recinte antigament destinat a parc infantil.
• El recinte de les piscines públiques que ens ocupa, on s'ubica una piscina polivalent, una piscina infantil i un
edifici de bar i vestidors.
Com s'indica en el Projecte Bàsic i d'Execució, l'actual recinte de les piscines s'amplia incorporant el recinte
antigament destinat a parc infantil, i, a més, es construeixen nous magatzems i sales tècniques en la planta
baixa de l'edifici semisoterrat referit.
La superfície de cabuda del recinte de les piscines proposat és de 2.076,55 m², i la superfície construïda dels
nous magatzems i sales tècniques és de 61,45 m². A banda de l'anterior també s'afectarà una superfície d'una
cabuda de 88,22 m2 destinada a talús camp als camps de futbol, més una superfície indeterminada, situada
en la plataforma de les pistes de pàdel, per al tractament dels residus inerts de natura petria, de formigó,
ceràmics, etc, la seva trituració i la seva estesa, i per a l'estesa de terres pròpies.

1.4.11. Treballs pròxims a carreteres o a vies de ferrocarrils
Com ja s'ha dit, el carrer de sa Teulera és una via pública que, alhora, és la de carretera de Calicant o Ma3323. S'utilitzarà aquesta via per a l'accés de maquinària i camions a l'obra i per al transport de residus de
construcció de natura pètri, de formigó o ceràmics i de terres pròpies cap a la zona destiana a l'arreplec i
tractament dels mateixos en zona situada en la plataforma de les pistes de pàdel.

2. Justificació documental
2.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut
Per a complir als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el que s'estableix l'obligatorietat del
Promotor durant la Fase de Projecte de que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut al donar-se algun d'aquests
supòsits :
a. Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte segui igual o superior a 75 milions de
pessetes (450.759,08 €).
b. Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més de 20
treballadors simultàniament.
c. Que el volum de mà d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en l'obra sigui superior a 500.
d. Les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, al no complir els
supòsits anteriors, es deduïx que el promotor queda obligat que s'elabore un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, el
qual es desenvolupa en aquest document.

2.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat
D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscs Laborals, i en el RD 1627/97,
sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria del
present Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista per mitjà del
Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest Estudi, pugui complir les seves obligacions en matèria de
prevenció de riscs laborals.
• En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscs de les diferents Unitats d'Obra,
Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel
Promotor i el Projectista.
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• S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les pràctiques
constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora
d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments
innovadors, haurà d'adequar tècnicament el mateix.
• Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per a complir l'article 7 del RD 171/2004,
a l'entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complida mitjançant l'Estudi de
Seguretat i Salut, en els termes establerts en els articles 5 i 6 del RD 1627/97".
• Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un annex més del projecte d'execució, per això haurà d'estar en l'obra,
junt amb la resta dels documents del Projecte d'execució.
• Aquest document no substituïx al Pla de Seguretat.

3. Deures, obligacions i compromisos
Segons els Articles 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals s'estableixen els següents
punts :
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. El citat dret
suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors enfront dels riscs
laborals. Aquest deure protecció constituïx, igualment, un deure de les Administracions Públiques respecte
del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva,
paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes
previstos en la present Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de
seguretat i salut en el treball.
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors
al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves
responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscs laborals mitjançant la integració de l'activitat
preventiva en l'empresa i l'adopció de totes aquelles mesures que siguin necessàries per a la protecció de
la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en
matèria de pla de prevenció de riscs laborals, avaluació de riscs, informació, consulta i participació i
formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut,
i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en el capítol
IV d'aquesta llei. L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva
amb la finalitat de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels
riscs que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació
de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin
experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.
3. L'empresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscs laborals.
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció
i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al
desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que això
l'eximeixi del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui
exercitar, si escau, contra qualsevol altra persona.
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de cap manera
sobre els treballadors.
EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ
1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball siguin adequats
per al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que
garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar-los.
Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels
treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que :
a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors
específicament capacitats per a això.
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2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per al
compliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs
realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual haurien d'utilitzar-se quan els riscs no es puguin
evitar o no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures,
mètodes o procediments d'organització del treball.

4. Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra
D'acord amb els articles 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, s'estableix que :
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior,
conformement als següents principis generals :
a. Evitar els riscs.
b. Avaluar els riscs que no es puguin evitar.
c. Combatre els riscs a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball
monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut.
e. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f. Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
h. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
i.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar-los les tasques.
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscs addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives; les quals només podran adoptar-se quan la
magnitud d'aquests riscs sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com fi garantir com àmbit de cobertura la previsió
de riscs derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a
ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat dels quals consisteixi en la prestació
del seu treball personal.
Avaluació dels riscs
1. La prevenció de riscs laborals haurà d'integrar-se en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el
conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i
aplicació d'un pla de prevenció de riscs laborals a que es refereix el paràgraf següent.
Aquest pla de prevenció de riscs laborals haurà d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les
funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció de
prevenció de riscs en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscs, que podran ser portats a
terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscs laborals i la planificació de l'activitat
preventiva que es refereixen els paràgrafs següents :
a. L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscs per a la seguretat i salut dels treballadors,
tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de
treball existents i dels treballadors que hàgin d'ocupar-los. Igual avaluació haurà de fer-se en ocasió de

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 11 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i de l'acondicionament dels llocs
de treball.
L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que hàgin de desenvolupar-se de
conformitat amb el disposat en la normativa sobre protecció de riscs específics i activitats d'especial
perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, se sotmetrà
a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït. Quan
el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de
treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a detectar situacions
potencialment perilloses.
b. Si els resultats de l'avaluació prevista en el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, l'empresari
realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per a eliminar o reduir i controlar tals riscs.
Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva
el termini per a portar-la a terme, la designació de responsables i els recursos humans i materials
necessaris per a la seva execució.
L'empresari haurà d'assegurar-se de l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la
planificació, efectuant per a això un seguiment continu de la mateixa. Les activitats de prevenció
haurien de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics
prevists en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut
prevista en l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció resulten insuficients, l'empresari
portarà a terme una investigació referent a això, a fi de detectar les causes d'aquests fets.

5. Prevenció de riscs
5.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar
5.1.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra
De conformitat amb el Projecte Bàsic i d'Execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies
a la realització de les obres, procedint a :
• L'organització general de l'obra : Clos, senyalització, desviaments de tràfic, accessos a l'obra de vianants i
de vehicles, etc., tal com es grafia en els plànols.
• Realització de les escomeses provisionals de l'obra.
• Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar, mitjançant l'acondicionament de l'edifici de bar i vestidors
existent a tal fi.
• Reserva i condicionament d'espais per a l'arreplec de materials paletitzats i a l'engròs, tal com es grafia en
els plànols.
• Acotament de les zones de treball i reserva d'espais.
• Senyalització d'accessos a l'obra.
Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'establiran les instruccions de seguretat per a la circulació de les persones
per l'obra, tal com es mostra en la taula següent :
• Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per a circular per la mateixa, haurà de conèixer i complir
aquestes normes, independentment de les tasques que s'hagin de realitzar.
• Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles en l'entrada, així com en els
vestuaris i en el tauler d'anuncis. Els recursos preventius de cada contractista o en defecte d'això els
representants legals de cada empresa que realitzi algun treball en l'obra, deuran lliurar una còpia a tots els
seus treballadors presents en l'obra (incloent autònoms, subcontrates i subministradors). D'aquest lliurament
deurà deixar-se constància escrita.
NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER OBRA

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 12 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

• No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control d'accés a obra,
pel seu bé i el de la resta dels treballadors.
• Utilitzi per a circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en correcte
estat.
• En cas de realitzar algun treball amb eines o materials que puguin caure, el calçat haurà de disposar també
de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda d'objectes.
Recordi que els EPIs tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva efectivitat
• No camini per sobre dels enderrocs (podria sofrir una torçada, una ensopegada, una caiguda, clavar-se
un clau, etc.).
• No trepitgi sobre taulons o fustes en el terra. Podrien tenir algun clau i clavar-se'l.
• Respecti els senyals. En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti creuar-la. Aquesta
senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit.
• Faci sempre cas dels cartells indicadors existents per l'obra. No tregui o inutilitzi en cap concepte, una
protecció col·lectiva sense abans haver-lo consultat amb els recursos preventiu.
• Només sota la supervisió dels citats recursos preventius es pot retirar una protecció i/o treballar sense ella. Si
troba alguna protecció en mal estat o mal col·locada, adverteixi-ho immediatament als recursos
preventius.
• Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la provocació d'un
accident.
• En cas de trobar-se obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb operaris
treballant sobre ells), esquivi'ls canviant de camí. Envoltar-lo és preferible a patir o provocar un accident.
• Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, faci'l utilitzant les clavilles mascle-femella adequades per a la seva
connexió. Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les seves
funcions.

5.1.2. Relació d'unitats d'obra previstes
Es detalla la relació d'unitats d'obra previstes per a la realització de l'obra, de conformitat amb el Projecte Bàsic
i d'Execució i al Pla d'Execució de l'obra objecte d'aquesta Memòria de Seguretat i Salut.
Unitats d'obra
Actuacions prèvies
Operacions prèvies
Tancat d'obra
Replanteig
Instal·lació elèctrica provisional
Consolidacions
Apuntalaments
D'estructures
Enderrocaments
Abans de la demolició
Anul·lació de les instal·lacions existents
Durant la demolició
Element a element
Estructures i fonamentacions
Enderrocament llosa de formigó armat
Enderrocament de murs
Enderrocament fonamentacions
Enderrocament sola formigó massa
Façanes i particions
Aixecat de fusteria
Obertura buits
Revestiments
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Picat enrajolat
Enderrocament ferm
Condicionament i fonamentació
Moviment de terres
Esplanació
Desmunt
Reblerts
Reblert i estès
Reblert rases
Transports
Transports de terres
Transports d'enderrocs
Buidatges
Excavació a cel obert
Rases i pous
Excavació rases
Contencions
Murs
Mur encofrat a una cara
Mur encofrat a dues cares
Superficials
Corregudes
Lloses
Estructures
Acer
Suports
Bigues i corretges
Formigó armat
Forjats
Forjat unidireccional
De bigueta semirresistent
Lloses
Llosa massissa
Encofrats
Fusta
Encofrat sabates i encepats
Encofrat murs
Encofrats lloses
Encofrat forjat
Façanes i particions
Fàbriques
Formigó
Per a revestir
Fusteries
Portes
Acer
Serralleria i accessoris
Instal·lacions
Audiovisuals
Xarxes de dades
Telecomunicacions
Telefonia
Xarxa digital de servissis integrats
Dipòsits
Aigua
Electricitat
Baixa tensió
Instal·lació en interior de vivendes
Posada a terra
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Enllumenat públic
Fontaneria
Reg
Aigua freda i calent
Escomesa a la xarxa general
Grup de pressió
Xarxa interior de vivenda
Il·luminació
Interior
Emergència
Salubritat
Clavegueram
Conductes de PVC
Albelló
Sanejament
Arqueta albelló
Ventilació
Conducte de ventilació mecànica
Amb tub d'alumini estriat
Extractor
Reixetes
Depuració i abocament
Solars
Fotovoltaiques
Panell solar fotovoltaic
Components de la instal·lació fotovoltaica
Cobertes
Terrats
Transitables
Revestiments
Paraments
Enrajolats
Taulellet vidre
Esquerdejats
Guarnits i arrebossats
Pintures
Plàstica
Sòls i escales
Peces rígides
Rajoleta hidràulica
Senyalització i equipament
Indicadors
Rètols i plaques
Rètol i senyalització
Mobiliari i equipament
Urbà
Jardineria
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5.2. Identificació de riscs i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives
establertes, segons els mètodes i sistemes d'execusió previstos en el projecte
5.2.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscs
El mètode emprat per a l'avaluació de riscs permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació,
una avaluació dels riscs per als que no hi ha una reglamentació específica.
Gravetat de les conseqüències
La gravetat de les conseqüències que poden causar aquest perill en forma de dany per al treballador poden
ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses. Exemples :
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Lleugerament
danyós

- Talls i nafres petits
- Irritació dels ulls per pols
- Mal de cap
- Disconfort
- Molèsties i irritació

Danyós

- Talls
- Cremades
- Commocions
- Torcements importants
- Fractures menors
- Sordera
- Asma
- Dermatitis
- Transtorns múscul-esquelètics
- Malaltia que provoqui una incapacitat menor

Extremadament
danyós

- Amputacions
- Fractures majors
- Intoxicacions
- Lesions múltiples
- Lesions facials
- Càncer i altres malalties cròniques que acursen severament la vida

Probabilitat
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que aquesta situació tingui lloc pot
ser baixa, mitjana o alta.
Baixa

És molt rar que es produeixi el dany

Mitjana

El dany ocorrerà en algunes ocasions

Alta

Sempre que es produeixi aquesta situació, el més probable és que es produeixi un dany

Avaluació
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent :
Lleugerament danyós

Danyós

Extremadament danyós

Risc trivial

Risc tolerable

Risc moderat

Probabilitat mitjana Risc tolerable

Risc moderat

Risc important

Probabilitat alta

Risc important

Risc intolerable

Probabilitat baixa

Risc moderat

Control de riscs
Els riscs seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents :
Risc

S'han de prendre noves accions
preventives?

Quan cal realitzar les accions preventives?

Trivial

No es requereix acció específica.

Tolerable

No es necessita millorar l'acció preventiva.
S'han de considerar situacions més rendibles
o millores que no suposin una càrrega
econòmica important.

Moderat

S'han de fer esforços per a reduir el risc,
Fixi un període de temps per a implantar
determinant les inversions precises.
les mesures que redueixin el risc.
Quan el risc moderat estigui associat a
conseqüències extremadament danyoses,
s'haurà de precisar millor la probabilitat que
succeeixi el dany per a establir l'acció
preventiva.
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Important

Potser es precisen recursos considerables per Si s'està realitzant el treball ha de prendre
a controlar el risc.
mesures per a reduir el risc en un temps
inferior al dels riscs moderats.
NO ha de començar el treball fins que
s'hagi reduït el risc.

Intolerable

Ha de prohibir-se el treball si no és possible
reduir el risc, inclús amb recursos limitats.

IMMEDIATAMENT : No ha de començar ni
continuar el treball fins que es redueixi el
risc.

Aquest mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en aquesta Memòria de Seguretat i Salut i que es
correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre :
"la Identificació i avaluació de riscs però amb la valoració
de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada".
És a dir, els riscs detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o disminuint les
seves conseqüències, mitjançant l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el procés
constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, EPIs i senyalització, fins a
conseguir un risc trivial, tolerable o moderat, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de
siniestrabilitat laboral publicats per la Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Respecte als riscs evitats, cal tenir present :
Riscs laborals evitats
No s'han identificat riscs totalment evitats.
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre
podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres que aquest
risc no sigui eliminat.
Per tant, es considera que els únics riscs evitables totalment són aquells que no existeixen a l'haver estat
eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per l'ús de processos constructius,
maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot mesures del propi disseny del projecte que no generin riscs i sens dubte,
aquests riscs no mereixen un desenvolupament detingut en aquesta Memòria de Seguretat i Salut.

5.2.2. Unitats d'obra
Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Tancat d'obra
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es delímitarà el recinte i es realitzarà el clos d'acord amb els plànols i abans de l'inici de l'obra, per a impedir així
l'accés lliure a persones alienes a l'obra.
Es col·locaran tanques en tot el perímetre obert de l'obra, les quals seran resistents i tindran una alçada de 2 m.
La porta d'accés al solar per als vehicles tindrà una amplària de 3,50 m, haurà de separar-se l'entrada d'accés
d'operaris de la de vehicles.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en aquesta unitat d'obra :
• Camió transport
• Formigonera basculant
• Soldadura elèctrica
• Martell demolidor
• Martell perforador
• Eines manuals
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes d'operaris al mateix nivell

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Trepitjades sobre objectes

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops i talls per objectes o eines

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços, postures inadequades o
moviments repetitius

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
S'establiran accessos diferenciats i senyalitzats per a les persones i vehicles. La calçada de circulació de vehicles
i la de personal se separarà almenys mitjançant una barana.
Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles.
Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles.
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Qualsevol obstacle que es trobi situat en les voltants de l'obra haurà de quedar degudament senyalitzat.
Es disposarà en obra un Cartell d'Obra, en el que es puguin contemplar totes les indicacions i senyalització
d'obra.
La tanca disposarà de llums per a la senyalització nocturna en els punts on hi hagi circulació de vehicles.
Si a l'instal·lar la tanca d'obra invadim la vorera, mai es desviaran els vianants cap a la calçada sense que es
disposin proteccions.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en aquesta unitat d'obra, l'eficàcia dels qual ha sigut avaluada :
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Casc de seguretat.
• Vestuari de protecció d'alta visibilitat.

Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Replanteig
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Traçat de l'eix i dels extrems dels punts i línies més definitoris del projecte, que permetin la seva execució,
mitjançant la col·locació d'estaques de fusta coincidents amb els perfils transversals del projecte.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Atropellades dels treballadors en la
calçada, pel trànsit rodat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Distorsió dels fluxos de trànsit habituals

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat
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Caigudes de persones al caminar per les
proximitats dels vasos de les piscines

Mitja

Interferències per conduccions
enterrades
Seccionament d'instal·lacions existents
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Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris disposaran dels EPIs corresponents a la realització d'aquesta tasca (Roba de treball, guants, etc.)
Es mantindrà l'obra neta i ordenada.
Es col·locaran tanques de protecció en les rases o zones d'excavació, d'almenys 1 m d´altura.
Les fites de replanteig, una vegada clavades, es senyalitzaran convenientment amb cintes, per a evitar
caigudes.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en aquesta unitat d'obra, l'eficàcia de les quals ha sigut
avaluada :
• Tanca d'obra
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en aquesta unitat d'obra, l'eficàcia dels qual ha sigut avaluada :
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Roba de protecció d'alta visibilitat.

Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Instal·lació elèctrica provisional
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclouen les operacions de connexió des de l'escomesa general de l'obra a la instal·lació provisional
d'electricitat, a partir de la qual s'extrauran preses de corrent en número suficient per a poder connectar els
equips elèctrics, i els punts de llum, necessaris per a poder assegurar la il·luminació de l'obra.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en aquesta unitat d'obra :
• Eines manuals
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Ferides punxants en mans

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes a distint nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució : Treballs amb tensió

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució : Intentar treballar sense
tensió però sense assegurar-se que està
efectivament interrompuda o que no pot
connectar-se inopinadament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat
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Mal funcionament dels mecanismes i
sistemes de protecció

Baixa

Electrocució : Usar equips inadequats o
deteriorats
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mal funcionament dels mecanismes i
sistemes de protecció

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mal comportament o incorrecta
instal·lació del sistema de protecció
contra contactes elèctrics indirectes en
general, i de la presa de terra en
particular

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de caigudes de tensió en la
instal·lació per sobrecàrrega (abús o
incorrecte càlcul de la instal·lació)

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cremades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Incendis

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
La instal·lació elèctrica provisional de l'obra s'ajustarà a les especificacions establertes en la ITC-BT-33, per
tractar-se d'una instal·lació temporal, considerada com obra durant el temps que durin els treballs
corresponents.
No obstant això, en els locals de serveis de les obres (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les
prescripcions tècniques recollides en la ITC-BT-24.
Característiques generals
La instal·lació elèctrica provisional de l'obra haurà d'aportar punts de preses de corrent en nombre suficient, i
situades a una distància raonable de les zones a edificar i les tasques a realitzar, a fi de poder connectar els
equips elèctrics fixos o manuals d'ús tradicional en construcció. Haurà d'assegurar la il·luminació de totes les
vies de circulació de l'obra, així com les zones que no estiguin dotades de llum natural. Per a la prevenció de
possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat serà el de posada a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
Els quadres elèctrics de distribució, se situaran sempre en llocs de fàcil accés.
Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de l'excavació
(poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents).
Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja. Els pals
provisionals dels quals penjar les mànegues elèctriques no se situaran a menys de 2 m (com a norma general),
de la vora de l'excavació, carretera i similars.
El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per
a vehicles o per al personal, (mai al costat d'escales de mà)
Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle (o de clau) en servei.
No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar cartutxos fusibles
normalitzats adequats a cada cas.
Durant la fase de realització de la instal·lació, els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se
aquesta circumstància amb un comprovador de tensió.
A. Normes de prevenció tipus per als cables
El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar
en funció de la maquinària i il·luminació prevista.
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Els cables a emprar en escomeses i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750V, amb
coberta de policloropreno o similar, segons UNE 21027 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils.
Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V, segons UNE 21027 o UNE
21031 i aptes per a serveis mòbils.
Els cables no presentaran defectes apreciables. No s'admetran trams defectuosos en aquest sentit.
La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà mitjançant
canalitzacions enterrades.
En cas d'efectuar-se estesa de cables i mànegues, aquesta es realitzarà a una altura mínima de 2 m en els llocs
per als vianants i de 5 m en els de vehicles, amidats sobre el nivell del paviment.
L'estesa dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà enterrat. Se
senyalitzarà el pas del cable mitjançant una cubrició permanent de taulons que tindran per objecte el protegir
mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del pas elèctric als vehicles. La profunditat de la
rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm ; el cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment,
bé de plàstic rígid corbat calent.
Quan s'utilitzin pals provisionals per a penjar el cablejat es tindrà especial cura de no situar-los a menys de 2 m
d'excavacions i carreteres i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats.
No haurien de permetre's, en cap cas, les connexions del cable amb l'endoll sense la clavilla corresponent,
prohibint-se totalment connectar directament els fils nus en les bases de l'endoll.
No haurà de mai desconnectar-se estirant del cable.
B. En cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte
Tots els conjunts i aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNEEN 60439-4 .
Les envolvents, els mecanismes, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie
(inclosos els dispositius per a efectuar els entroncaments entre mànegues), haurien de tenir com a mínim un
grau de protecció IP45, segons UNE 20324.
C. Normes de prevenció tipus per als interruptors
S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Tots els conjunts de mecanismes emprats en les instal·lacions de l'obra han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60439-4 .
Les envolvents, els mecanismes, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie,
haurien de tenir com a mínim un grau de protecció IP45, segons UNE 20324 .
Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de
seguretat. Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de 'PERILLELECTRICITAT'.
Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de peus drets estables.
D. Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics
De conformitat amb el que s’estableix en la ITC-BT-33, en l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir
un o diversos dispositius que assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega.
En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar en càrrega.
Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclosos en el quadre
principal o en quadres distints del principal.
Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició
oberta (per exemple, per enclavament o ubicació en l'interior d'una envolvent tancada amb clau).
L'alimentació dels aparells d'utilització ha de realitzar-se a partir de quadres de distribució, en els quals s'integrin:
• Dispositius de protecció contra les sobreintensitats
• Dispositius de protecció contra els contactes indirectes.
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No es procedirà al muntatge del quadre elèctric sense projecte.
La ubicació del quadre elèctric en general, així com els quadres auxiliars, es realitzaran en llocs perfectament
accessibles i protegits.
Es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces com protecció addicional. Posseiran adherida
sobre la porta un senyal normalitzat de 'PERILL-ELECTRICITAT'. Les preses de terra dels quadres elèctrics generals
seran independents.
Es disposarà d'un extintor d'incendis de pols seca en zona pròxima al quadre elèctric.
Es comprovarà diàriament el bon funcionament de tir del diferencial.
Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a -peus drets- ferms.
Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats de tancament elèctric d'obertura.
E. Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia
Les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de tenir com a mínim un
grau de protecció IP45, segons UNE 20324.
Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades
blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb tancament.
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
La tensió sempre estarà en la clavilla 'femella', mai en la 'mascle', per a evitar els contactes elèctrics directes.
Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'útils especials o estaran incloses sota coberta o armaris
que proporcionin grau similar d'inaccessibilitat.
F. Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits
La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics necessaris :
El seu càlcul s'efectuarà sempre minorant-ho amb la finalitat de que actuïn dintre del marge de seguretat; és
a dir, abans que el conductor al que protegeixen arribi a la càrrega màxima admissible.
Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línies de presa de corrent dels quadres de
distribució, així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric, tal
com queda reflectit en l'esquema unifilar.
Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotérmics.
Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials.
Tots els conjunts de mecanismes emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60439-4 .
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat
MBTS; o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual.
G. Normes de prevenció tipus per a les preses de terra
La presa de terra es realitzarà seguint les especificacions de la ITC-BT-18.
Per a la presa de terra de l'obra es poden utilitzar elèctrodes formats per :
• barres, tubs;
• platines, conductors nusos;
• plaques;
• anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
• armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures pretesades;
• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.
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Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe
2 de la norma UNE 21022.
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat
del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre
del valor previst.
La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la resistència
mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi les característiques del disseny de
la instal·lació
Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) no
han de ser utilitzades com preses de terra per raons de seguretat.
Les conduccions de plom i altres conduccions de cables que no siguin susceptibles de deteriorament a causa
d'una corrosió excessiva, poden ser utilitzades com presa de terra, prèvia autorització del propietari, prenent
les precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que
podria afectar a les seves característiques de posada a terra.
La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l'apartat 3.4 de la Instrucció ITC-BT-18 .
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la instal·lació provisional de presa de terra,
haurà de ser obligatòriament comprovada per Instal·lador Autoritzat en el moment de donar d'alta la
instal·lació per a la seva posada en funcionament.
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys
anualment, en l'època en la qual el terreny estigui més sec. Per a això, s'amidarà la resistència de terra, i es
repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin.
H. Normes de prevenció tipus per a línies d'alta tensió
Si hagués línies d'alta tensió, es desviaran de l'obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i
amb un apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de
novembre.
Es tindrà en compte la zona d'influència d'aquestes línies, considerant-se un radi mínim de protecció de 6 m.
Dins aquesta zona existeix un perill gran d'accident elèctric.
Si hi hagués necessitat de treballar en aquesta zona d'influència, es procurarà fer-ho sense que per la línia circuli
corrent.
Si això no fos possible, s'avisarà a l'empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió. No es
treballarà si existeix risc latent.
Si les línies fossin soterrades, el ràdio de la zona crítica es reduirà a 2 m, prenent-se idèntiques mesures que per
a les línies aèries.
I. Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat
Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el
corresponent conductor de protecció. L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en la
normativa actual.
La il·luminació dels llocs de treball serà mitjançant projectors situats sobre peus drets ferms. L'energia elèctrica
que hagi de subministrar-se als llums portàtils per a la il·luminació de llocs de treball embassats (o humits) es
servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a tensió de seguretat.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura d'entorn als 2 m, amidats des de la superfície de suport dels
operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir ombres.
Les zones de circulació de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscs.
J. Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica
provisional d'obra
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Tot equip elèctric es revisarà periòdicament per personal electricista, en possessió de carnet professional
corresponent.
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i especialment, en el moment en el qual es detecti una
fallada, moment en el qual es declararà 'FORA DE SERVEI' mitjançant desconnexió elèctrica i la instal·lació del
rètol corresponent en el quadre de comandament.
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
Les reparacions mai es realitzaran sota corrent. Abans de realitzar una reparació es treuran els interruptors de
sobreintensitat, col·locant en el seu lloc el cartell de 'NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT EN LA XARXA'.
L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars només l'efectuaran els electricistes. Les eines estaran
aïllades.
Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió de seguretat.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en aquesta unitat d'obra, l'eficàcia de les qual ha sigut
avaluada :
• Instal·lació elèctrica provisional
• Presa de terra
• Baranes
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en aquesta unitat d'obra, i l'eficàcia dels quals ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Botes aïllants d'electricitat (treball amb cables i connexions).
• Guants aïllants.
• Roba de treball.
• Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.
• Cinturó porta-eines.

Actuacions prèvies - Consolidacions - Apuntalaments - D'estructures
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Els apuntalaments d'estructures són necessaris en aquesta obra per a assegurar tots aquells elements de
l'estructura que poguessin ocasionar enfonsaments en part de la mateixa o com a suport a la construcció
d'alguna de les parts de la mateixa.
• Els apuntalaments els realitzarem sempre de sota cap amunt, contràriament a com es realitzin els treballs
de demolició.
• Realitzarem els apuntalaments bé utilitzant carreres metàl·liques, amb bigues de gelosia a manera de
tornapuntes o utilitzant taulers de fusta, usant puntals i perfils metàl·lics a manera de tornapuntes.
• Col·locarem empostissats per a la unió dels peus dels tornapuntes.
Desarmarem l'apuntalament a mesura que els mètodes definitius d'apuntalament vagin entrant en càrrega, o
hagin sigut demolits.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en aquesta unitat d'obra :
• Puntals
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
aquesta unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes per enfonsament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Trepitjades sobre objectes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades o agafades per o entre
objectes

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris disposaran de l'equip de protecció individual necessari per a poder realitzar l'apuntalament.
Els operaris que realitzaran el treball estaran qualificats per a aquesta tasca.
Es senyalitzaran les zones de treball.
Usarem material en condicions òptimes d'ús.
Baixarem amb separacions adequades a l'estat de l'element a baixar.
Per a pujar o manipular elements d'apuntalament pesats utilitzarem mitjans auxiliars adequats.
No romandran operaris en les zones de pas de càrregues, durant les operacions d'hissat de les mateixes.
Col·locarem el nombre de puntals o tornapuntes adequats.
Col·locació de passarel·les de trànsit amb baranes.
Es mantindrà l'obra amb la deguda neteja i ordre.
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en aquesta unitat d'obra, l'eficàcia dels qual ha sigut avaluada :
• Guants de seguretat.
• Roba de treball.
• Casc de seguretat.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Abans de la demolició - Anul·lació de les instal·lacions
existents
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
No es començarà la demolició de les parts determinades en el projecte, mentres no hagin sigut neutralitzades
les instal·lacions, els serveis d'aigua, electricitat, i les seves corresponents conduccions.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en aquesta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora.
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• Martell demolidor.
• Eines manuals.

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
aquesta unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones a distint nivell

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops o talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de objectes

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Intoxicació

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
• Els operaris que realitzin aquests treballs estaran qualificats per a això.
• La connexió d'aigua es podrà mantenir per a assortir-nos en la demolició.
• Els dipòsits de combustible estaran buits al començar la demolició.
• Es tancarà la connexió del clavegueram general de l'edifici a enderrocar a la xarxa, per a evitar les possibles
emanacions de gasos per la xarxa de sanejament.
• La connexió d'electricitat haurà de ser anul·lada en l'edifici a enderrocar, demanant en cas necessari una
presa independent per al servei d'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en aquesta unitat d'obra, l'eficàcia dels qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Màscara de protecció.
• Guants de cuir.
• Guants de goma o PVC.
• Roba de treball.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Estructures i
fonamentacions - Enderrocament llosa de formigó armat
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La demolició de la llosa de formigó armat s'iniciarà, després d'haver suprimit tots els elements situats per
damunt de la llosa, inclús suports i murs.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en aquesta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió contenidor
• Martell demolidor
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• Eines manuals.

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
aquesta unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició de la llosa de formigó armat es realitzarà per personal especialitzat.
Els elements en volada s'hauran apuntalat prèviament així com les zones de la llosa en què s'hagin observat
algun cediment. Les càrregues dels apuntalaments es transmetran al terreny, a elements verticals, a forjats o
lloses inferiors en bon estat sense superar la sobrecàrrega admissible.
Les lloses armades en una sola direcció s'eliminaran tallant en franges paral·leles a l'armadura principal, de pes
no major a l'admés per la grua, una vegada suspeses pels extrems s'anul·laran els suports.
Les lloses armades en dues direccions s'eliminaran tallant en requadres.
Les armadures i la resta d'elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes
de corrioles o, si és el cas amb aparells elevadors.
Es regaran les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols.
Es tindran en compte les condicions de protecció col·lectiva, com a baranes perimetrals, i es proveirà als
operaris d'arnés de seguretat fixat a lloc ferm de l'estructura.
Es delímitaran les zones de treball, per a evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors.
L'espai on es trobin les runes es fitaran i vigilaran.
No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m² sobre forjats encara que estiguen en bon estat.
No es dipositarà runa sobre els bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentres aquests
hagin de romandre en peu.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o el lloc de càrrega per mitjà de rampes, amb tremuges
o cabassos, sacs, etc., prohibint-se tirar-los des d'altura.
Quan s'emprin més de deu treballadors en tasques de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància
per cada dotzena de treballadors.
No haurà de realitzar-se amb palanques el derrocament manual de materials.
Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes d'operaris o de materials.
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Si s'utilitza martell destrossador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell es deurà assegurar que el
punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observa deteriorat es demanarà que ho canvien.
Al finalitzar la jornada no quedaren elements de la llosa de formigó armat en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu enfonsament
Protegixen de la pluja, per mitjà de lones o plàstics, les zones o elements de la llosa de formigó armat que
puguin ser afectats per ella.
Es paralitzaren els treballs en dies plujosos.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Baranes
• Passarel·les de seguretat
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Calçat de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Arnés de seguretat.
• Protecció auditiva o taps auditius.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Estructures i
fonamentacions - Enderrocament de murs
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La demolició de murs es realitzarà després d'haver demolit el forjat superior o coberta i abans de derrocar les
bigues i pilars del nivell en què es treballa.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora.
• Camió contenidor.
• Martell demolidor.
• Eines manuals.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat
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Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops per objectes o eines

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Despreniments per variació d'estat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició es realitzarà per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria.
Els elements en volada s'hauran apuntalat prèviament així com les zones del forjat en les que s'hagin observat
algun cediment. Les càrregues de les apuntalaments es transmetran al terreny o a elements verticals o a forjats
inferiors en bon estat sense superar la sobrecàrrega admissible.
Es tindran en compte les condicions de protecció col·lectiva, com a baranes perimetrals, i es proveirà als
operaris de arnés de seguretat a sigut a lloc ferm de l'estructura.
Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes d'operaris o de materials.
Es caminarà sempre sobre plataformes de fusta recolzades en bigues o biguetes que no s'estiguen desmuntant.
Si es treballa sobre el mur extrem que només tinga pis a un costat i l´altura sigui superior a deu metres, s'establirà
en l'altra cara del mur un bastida o qualsevol altre dispositiu equivalent per a evitar la caiguda dels treballadors.
S'observarà la situació dels suports dels elements estructurals que pogueren estar deteriorats per putrefacció,
oxidació, corcó, etc.
Els elements que pel seu pes o envergadura ho requerisquen es desmuntaran amb ajudes de corrioles o, si és
el cas amb aparells elevadors.
Es tindran en compte els riscs de despreniments al variar el seu estat inicial de càlcul.
Es regaran les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols.
En tots els casos l'espai on cau runa estarà tancat i vigilat.
Estaran delímitades les zones de treball, per a evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors.
No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguen en bon estat.
No es depositarà runa sobre els bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentres aquests
hagin de romandre en peu.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o el lloc de càrrega per mitjà de rampes, amb tremuges
o cabassos, sacs, etc., prohibint-se tirar-los des d'alt.
Quan s´empren més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància
per cada dotzena de treballadors.
No deurà realitzar-se amb palanques el derrocament manual de materials.
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Al finalitzar la jornada no quedaran elements dels murs en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu enfonsament
Protegixen de la pluja, per mitjà de lones o plàstics, les zones o elements dels murs que puguin ser afectats per
ella.
Es paralitzaran els treballs en dies plujosos.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Calçat de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Arnés de seguretat.
• Protecció auditiva o taps auditius.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Estructures i
fonamentacions - Enderrocament fonamentacions
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es començarà l'enderrocament de la fonamentació una vegada estigui executada la demolició de tota
l'estructura, així com l'aixecat del paviment immediat a la fonamentació.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora.
• Camió contenidor.
• Martell demolidor.
• Eines manuals.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
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Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició de la fonamentació es realitzarà per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria.
Es tindran en compte les condicions de protecció col·lectiva.
Els elements que pel seu pes o envergadura el requieran es desmuntaran amb ajudes de corrioles o, si és el cas
amb aparells elevadors.
Es regaran les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols.
En tots els casos l'espai on va la runa estarà tancat i vigilat.
No es depositarà runa sobre els bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentres aquests
hagin de romandre en peu.
Quan s´empren més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància
per cada dotzena de treballadors.
No deuran realitzar-se amb palanques el derrocament manual de materials.
Protegixen de la pluja, per mitjà de lones o plàstics, les zones o elements de la fonamentació que puguin ser
afectats per ella.
Es paralitzaran els treballs en dies plujosos.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Baranes
• Passarel·les de seguretat
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Màscara de filtre mecànic.
• Ulleres de protecció.
• Arnés de seguretat.
• Protecció auditiva o taps.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Estructures i
fonamentacions - Enderrocament sola formigó massa
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es començarà el derrocament de la sola una vegada estigui executada la demolició de tota l'estructura, així
com de tots els elements que estan per sobret de la sola.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió contenidor
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• Martell demolidor
• Eines manuals

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Riscs

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició es realitzarà per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria.
Es tindran en compte les condicions de protecció col·lectiva.
Els elements que pel seu pes o envergadura ho requerisquen es desmuntaran amb ajudes de corrioles o, si és
el cas amb aparells elevadors.
Es regaran les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols.
En tots els casos l'espai on va la runa estarà tancat i vigilat.
No es depositarà runa sobre els bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentres aquests
hagin de romandre en peu.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o el lloc de càrrega per mitjà de rampes, amb tremuges
o cabassos, sacs, etc., prohibint-se tirar-los des d'alt.
Les runes hauran de conduir-se al lloc de càrrega per mitjà de rampes, cabassos, sacs, etc., prohibint-se tirarlos des d'alt.
Quan s´empren més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància
per cada dotzena de treballadors.
No deurà realitzar-se amb palanques el derrocament manual de materials.
Si s'utilitza martell destrossador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell es deurà assegurar que el
punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observa deteriorat es demanarà que ho canvien.
Es paralitzaran els treballs en dies plujosos.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Baranes.
• Passarel·les de seguretat.
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Equips de protecció individual

Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Màscara.
• Ulleres de protecció.
• Arnés de seguretat.
• Protecció auditiva o taps.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Façanes i
particions - Aixecat de fusteria
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'aixecat de la fusteria es realitzarà abans de començar la demolició de les façanes i particions corresponents.
Es tindrà especial atenció amb la fusteria que pugui ser utilitzada en altres edificacions.
Els estreps es desmuntaran, en general, quan es vagi a demolir l'element estructural en que estiguin situats.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Martell demolidor
• Eines manuals
• Contenidors
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes sobre les persones.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(borriquetas, escales, bastides, etc.).

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
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Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició es realitzarà per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria.
La fusteria que continga vidres serà la primera que s'extraga, per seguretat.
L'espai on hi hagi emmagatzemament de fusteria estarà tancat i vigilat.
No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguen en bon estat.
No es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentres aquests hagin de romandre
en peu.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o al lloc de càrrega per mitjà de rampes, amb tremuges
o cabassos, sacs, etc., prohibint-se tirar-los des d'alt.
Quan s´empren més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància
per cada dotzena de treballadors.
Els treballadors no deuran treballar en demolicions a una l´altura superior a 3 m per damunt del sòl si no hi ha
una plataforma de treball sobre la qual puguin operar.
Es preveurà una sortida per a l'evacuació del personal fàcil i ràpida.
En els buits que donen al buit, es disposaran proteccions provisionals.
Es tindran en compte les condicions de protecció col·lectiva, com a baranes perimetrals, i es proveirà als
operaris d'arnès de seguretat agarrat a lloc ferm de la coberta.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Botes de seguretat.
• Arnès de seguretat.
• Protecció auditiva o taps auditius.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Façanes i
particions - Obertura buits
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'obertura de buits es realitzarà per petites seccions, utilitzant-se generalment pics o maces.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Martell demolidor
• Eines manuals
• Contenidors
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc
Caiguda de persones al mateix nivell.

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars
(borriquetas, escales, bastides, etc.).

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició es realitzarà per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria.
Es regaran les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols.
L'espai on hi hagi emmagatzemament de runes estarà tancat i vigilat.
Si l'obertura del buit fora en un element estructural, s'apuntalarà prèviament el forjat per a descarregar a
l'element en qüestió.
No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguen en bon estat.
No es depositarà runa sobre els bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentres aquests
hagin de romandre en peu.
Quan el forjat hagi cedit no s'obriran buits en els barandats sense haver apuntalat aquell prèviament.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o el lloc de càrrega per mitjà de rampes, amb tremuges
o cabassos, sacs, etc., prohibint-se tirar-los des d'alt.
Quan s´empren més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància
per cada dotzena de treballadors.
Els treballadors no deuran treballar en demolicions a una l´altura superior a 3 m per damunt del sòl si no hi ha
una plataforma de treball sobre la qual puguin operar.
No deurà realitzar-se amb palanca el derrocament manual de materials.
Es preveurà una sortida per a l'evacuació del personal fàcil i ràpida.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o
altres causes puguin provocar el seu enfonsament
Protegeixin de la pluja, per mitjà de lones o plàstics, les zones o elements que puguin ser afectats per ella.
Es paralitzaran els treballs en dies plujosos.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
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• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Botes de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Arnès de seguretat.
• Protecció auditiva o taps auditius.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Revestiments Picat enrajolat
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El picat de l'enrajolat sempre es realitzarà de dalt cap avall, podent utilitzar per a la seva execució el test,
martells elèctric, etc
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió contenidor
• Martell demolidor
• Eines manuals
• Contenidors
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes sobre les persones.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició es realitzarà per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria.
Si s'haguera de reciclar algun material, sempre utilitzaríem el pic major precisió.
Regat de les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols.
En tots els casos l'espai on cau runa estarà tancat i vigilat.
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No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguen en bon estat.
No es depositarà runa sobre els bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports o mitgers aquests hagin de
romandre en peu.
Les runes hauran de conduir-se fins a la planta baixa o el lloc de càrrega per mitjà de rampes, amb tremuges,
sacs, etc., prohibint-se tirar-los des d'alt.
Quan s´empren deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància per
cada dotzena de treballadors.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Botes seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Arnès de seguretat.
• Protecció auditiva o taps auditius.

Actuacions prèvies - Enderrocaments - Durant la demolició - Element a element - Revestiments Enderrocament ferm
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es començarà la demolició del ferm abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent en què està
col·locat, sense demolir en aquesta operació la capa de compressió immediata al ferm.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió contenidor
• Martell demolidor
• Eines manuals
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat
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Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La demolició es realitzarà per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria.
Es regaran les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols.
En tots els casos l'espai on cau runa estarà tancat i vigilat.
Els elements que pel seu pes o envergadura ho requerisquen es desmuntaran amb ajuda de corrioles o, si és el
cas amb aparells elevadors.
No es depositarà runa sobre els bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentres aquests
hagin de romandre en peu.
Les runes hauran de conduir-se al lloc de càrrega per mitjà de rampes, cabassos, sacs, etc., prohibint-se tirarlos des d'alt.
Quan s´empren més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la vigilància
per cada dotzena de treballadors.
No deurà realitzar-se amb palanques el derrocament manual de materials.
Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes de materials.
Si s'utilitza martell destrossador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell es deurà assegurar que el
punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observa deteriorat es demanarà que ho canvien.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Esplanació - Desmunt
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es realitzarà aquesta operació a la zona de l'antic parc infantil i talús cap al camp de futbol, fins a assolir la
cota indicada als plànols.
L'esplanació per desmunt consistirà a anivellar sensiblement el terreny retirant la terra sobrant d'uns llocs per a
depositar-la en els quals la hi necessita fins a aconseguir la superfície requerida per la construcció que es va a
realitzar.
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant
es detallen.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió transport
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes des del límit de l'excavació.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Excessiu nivell de soroll.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atropellament de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
La sola serà posada en pràctica per empreses especialitzades.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els vehicles subcontractats tindran vigent la Pòlissa d'Assegurances amb Responsabilitat Civil il·límitada, el
Carnet de l'Empresa i els Segurs Socials coberts, abans de començar els treballs en l'obra.
La maquinaria i vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de començar a treballar en l'obra, en
tots els elements de seguretat, exigint-se al dia el llibre de manteniment i el certificat que acredite la seva revisió
per un taller qualificat.
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del terreny.
Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs, o l'Encarregat de l'empresa de
moviment de terres a fi d'evitar les situacions de vigilància inestable encimbellats sobre els laterals de les caixes
dels camions.
Per a evitar els accidents per presència de flonjalls i blandons en els camins de circulació interna de l'obra, la
seva conservació cobrint clots, eliminant brandons i compactant per mitjà d'escòries i llasts.
Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i en número superior als seients existents.
Es regaran ben sovint els talls, camins i caixes dels camions per a evitar polsegueres.
Se senyalitzaran els accessos i recorreguts de les màquines i vehicles.
Se senyalitzaran els vials dels accessos a la via pública per mitjà de senyalització vial normalitzada de perill
indefinit i stop.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Diàriament es revisarà l'estat dels aparells d'elevació i cada tres mesos es realitzarà una revisió total dels
mateixos.
Es mantindrà la neteja i ordre en la contornada de l'obra.
Es disposaran de límits de seguretat per a evitar que els vehicles en les operacions de càrrega puguin accedir
a la vora de l'excavació.
No s'apilarà material a la vora d'un buidatge, havent d'estar almenys a una distància de 2 vegades la
profunditat del buidatge.
Se suspendran els treballs quan ploga, neu o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 Km, en aquest últim
cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Jupetí reflector.
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• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Reblerts - Reblert i estès
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El reblert de terres en aquesta obra es realitza per a anivellar sensiblement el terreny dipositant terres en els llocs
que la necessiten fins a aconseguir la superfície requerida i especificada en el projecte, per a la construcció
que es va a realitzar.
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant
es detallen.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió basculant
• Picó pneumàtic
• Safata vibrant
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Graves
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Sinistres de vehicles per excés de
càrrega o mal manteniment.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caigudes de material des de les caixes
dels vehicles.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes de persones des de les caixes
o carrosseries dels vehicles.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Interferències entre vehicles per falta de
direcció o senyalització en les maniobres.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atropell de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcada de vehicles durant
descàrregues en sentit de retrocés.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Accidents per conducció en ambients
pulverulents de poca visibilitat.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Accidents per conducció sobre terrenys
entollats, sobre fangars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions sobre les persones.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Soroll ambiental.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Tot el personal que em manege els camions, dúmper, (piconadores, o compactadora), serà especialista en el
maneig d'estos vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
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Tots els vehicles seran revisats periòdicament (segons vostè prescriga) en especial en els òrgans d'accionament
pneumàtic, quedant reflectits les revisions en el llibre de manteniment.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per damunt de la càrrega màxima admissible, que portaran sempre
escrita de forma llegible.
Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la "Tara" i la "Càrrega màxima".
La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no superior als 3.00 m
per a vehicles lleugers.
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en numero superior als seients existents
en l'interior.
Cada equip de càrrega per a farciments seran dirigits per un cap d'equip que coordinarà les maniobres.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar les polsegueres.
Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l'interior de l'obra per a evitar les interferències, tal
com s'ha dissenyat en els plans d'este Estudi.
S'instal·larà en el límit dels terraplens d'abocament, sòlids límits de límitació de recorregut per a l'abocament en
retrocés, a les distàncies assenyalades en els plans.
Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel (Capatàs, Cap d'Equip, Encarregat...).
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. entorn de les compactadora i
piconadores en funcionament.
Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farcit i compactació seran dotats de botzina
automàtica de marxa cap arrere.
Se senyalitzaran els accessos a la via pública, per mitjà dels senyals normalitzats de "Perill indefinit", "Perill sortida
de camions" i "STOP", tal com s'indica en els plans.
Els vehicles de compactació i piconament aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de
bolcada.
Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·límitada.
S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscs propis d'este tipus de treballs.
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat
per a abandonar la cabina en l'interior de l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Jupetí reflector.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.
• Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Reblerts - Reblert rases
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El reblert de rases en aquesta obra, es realitza per a anivellar sensiblement les rases dipositant terres en els llocs
que la necessiten fins a aconseguir la superfície requerida per la construcció que es va a realitzar.
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Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant
es detallen.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió basculant
• Picó pneumàtic
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Graves
• Terres
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Sinistres de vehicles per excés de
càrrega o mal manteniment.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caigudes de material des de les caixes
dels vehicles.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes de persones des de les caixes
o carrosseries dels vehicles.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Interferències entre vehicles per falta de
direcció o senyalització en les maniobres.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atropell de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcada de vehicles durant
descàrregues en sentit de retrocés.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Accidents per conducció en ambients
pulverulents de poca visibilitat.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Accidents per conducció sobre terrenys
entollats, sobre fangars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions sobre les persones.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Soroll ambiental.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Tot el personal que em manege els camions, dúmper, (piconadores, o compactadoras), serà especialista en
el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles seran revisats periòdicament (segons vostè prescriga) en especial en els òrgans d'accionament
pneumàtic, quedant reflectits les revisions en el llibre de manteniment.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per damunt de la càrrega màxima admissible, que portaran sempre
escrita de forma llegible.
Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la "Tara" i la "càrrega màxima".
La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no superior als 3.00 m
per a vehicles lleugers.
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Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents
en l'interior.
Cada equip de càrrega per a farciments seran dirigits per un cap d'equip que coordinarà les maniobres.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar les polsegueres.
Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l'interior de l'obra per a evitar les interferències, tal
com s'ha dissenyat en els plans d'este Estudi.
S'instal·larà en el límit dels terraplens d'abocament, sòlids límits de límitació de recorregut per a l'abocament en
retrocés, a les distàncies assenyalades en els plans.
Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel (Capatàs, Cap d'Equip, Encarregat...).
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. entorn de les compactadoras i
piconadores en funcionament.
Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farcit i compactació seran dotats de botzina
automàtica de marxa cap arrere.
Se senyalitzaran els accessos a la via pública, per mitjà dels senyals normalitzats de "Perill indefinit", "Perill sortida
de camions" i "STOP", tal com s'indica en els plànols.
Els vehicles de compactació i piconament aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de
bolcada.
Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·límitada.
S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscs propis d'aquest tipus de treballs.
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat
per a abandonar la cabina en l'interior de l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Jupetí reflector.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.
• Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Transports - Transports de terres
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions de transport de terres amb què s'han tingut en compte per al transport de terres extretes de
l'excavació de l'obra.
Es realitzarà amb les màquines previstes per a aquestes operacions i que més endavant es detallen.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió basculant
Materials i elements
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Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs:
• Terres
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda d'objectes per enfonsament o
derrumbament.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes per despreniments

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Xocs contra objectes immòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Xocs contra objectes mòbils

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments per bolcada de màquines

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellaments o cops amb vehicles

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregaran més del que permet i tindran netes
de fang les rodes per a no tacar els carrers.
És imprescindible cuidar els camins, cobrint clots, eliminant blandons i compactant per mitjà de llasts, escòries,
etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles.
Totes les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de
treball es procurarà que sigui per sentits fixes i prèviament estudiats, impedint tota la circulació junt amb els
límits de l'excavació.
L'accés al buidatge es realitzarà per mitjà de rampa.
Es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat de l'accés o circulació de la maquinaria.
Es fitaran les zones d'enfonsaments de terrenys i se senyalitzaran per a persones i vehicles.
L'ample mínim de les rampes serà de 4.50 m. La pendent mínimes seran del 12% en trams rectes i 8% en trams
corbs.
Tots els accessos per què hagin d'accedir la maquinaria de transport es mantindran nets de fang o de greix els
escalons i patés.
Els materials procedents de l'excavació estaran situats a més de 2,00 metres del límit de l'excavació, en cas
contrari es disposaran reforços d'apuntalaments, sòcols i límits de protecció.
La rampa d'accés romandrà sempre neta.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificaran la Tara i Càrrega màxima.
Les maniobres de càrrega a cullera de camions, seran dirigides per l'Encarregat o operari per ell designat.
Es prohibeix la marxa arrere dels camions amb la caixa alçada.
Tots els vehicles deuran disposar de Pòlissa d'assegurances vigents, amb responsabilitat Civil il·límitada, els segurs
socials del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs en
aquesta obra.
Es regarà ben sovint els talls i caixes dels camions.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
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• Tanca d'obra
• Senyalització
• Balises
Equips de protecció individual

Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Jupetí reflector.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Transports - Transports d'enderrocs
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions de transport d'enderrocs amb que s'han tingut en compte per al transport dels enderrocs extrets
de l'obra.
Es realitzarà amb les màquines previstes per a aquestes operacions i que més endavant es detallen.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió basculant
• Camió contenidor
• Eines manuals
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda d'objectes per enfonsament o
derrumbament.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes per despreniments.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Xocs contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Xocs contra objectes mòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapaments per bolcada de màquines.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellaments o cops amb vehicles.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregaran més del que permet i tindran netes
de fang les rodes per a no tacar els carrers.
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És imprescindible cuidar els camins, cobrint clots, eliminant blandons i compactant per mitjà de llasts, escòries,
etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles.
Totes les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de
treball es procurarà que sigui per sentits fixes i prèviament estudiats, impedint tota la circulació junt amb el
derrocament.
Es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat de l'accés o circulació de la maquinaria.
Es fitaran les zones de càrrega de runes i se senyalitzaran per a persones i vehicles.
Tots els accessos per què hagin d'accedir tots la maquinaria de transport es mantindran nets de fang o de greix
els escalons i patés.
Els accessos a l'obra romandrà sempre neta.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificaran la Tara i Càrrega màxima.
Les maniobres de càrrega a cullera de camions, seran dirigides per l'Encarregat o operari per ell designat.
Es prohibeix la marxa arrere dels camions amb la caixa alçada.
Tots els vehicles deuran disposar de Pòlissa d'assegurances vigents, amb responsabilitat Civil il·límitada, els segurs
socials del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs en
aquesta obra.
Es regarà ben sovint els talls i caixes dels camions.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Tanca d'obra
• Senyalització
• Baranes
• Passarel·les de seguretat
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Jupetí reflector.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.
• Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Buidatges - Excavació a cel obert
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclouen les operacions corresponents als treballs d'excavació a cel obert fins a arribar a la cota d'excavació
exigida pel projecte d'execució d'aquesta obra.
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant
es detallen.
Mitjans materials
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Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió basculant
Materials i elements

Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs:
• Terres
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes de personal a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Enfonsament de terres i roques.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Enfonsament de les parets del pou.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atropellament de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcada, xoc i falses maniobres de la
maquinària d'excavació.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Interferències amb conduccions
subterrànies.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Inundacions.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Asfíxia.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del terreny.
Abans de començar l'excavació es revisaran les edificacions confrontants, i s'apuntalaran les zones
deteriorades.
El perfil transversal de les parets excavades mecànicament es controlaran evitant les irregularitats que donen
lloc a enfonsaments.
Quan s´empren excavadores mecàniques no hauran de quedar zones excel.lents capaces de desplomar-se.
Es prohibeixen els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables.
S'eliminaran els arbres o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert, i puguin desprendre's per les pluges
o dessecació del terreny.
No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 3.00 metres del límit de l'excavació, per a vehicles
lleugers i de 4.00 m per als pesats.
Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots.
Se senyalitzarà el buidatge de l'excavació amb balisaments i tanques, a una distància mínima de 2,00 metres.
Si l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de l'obra i durant un breu termini de temps, es podrà
senyalitzar amb guix aquesta mínima distància de seguretat de 2,00 metres.
Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que sigui possible.
En tota excavació en què sigui necessari arribar prop de la fonamentació d'una construcció ja existent, serà
necessari l'apuntalament de l'edifici afectat.
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En el cas que es detecten riscs per filtracions d'aigua, serà necessari realitzar inicialment un mur pantalla
perimetrals amb fonamentació de 2.00 m, per a evitar l'ablaniment i enfonsament del terreny.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Jupetí reflector.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.
• Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Excavació rases
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Una vegada replantejades les rases d'excavació, es realitzaran els treballs propis d'excavació de les rases
mitjançant la maquinària prevista, fins a arribar a la cota d'excavació exigida pel projecte a realitzar.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora
• Camió basculant
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes de personal al mateix nivell

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes de persones a l'interior de la
rasa

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Despreniments de terres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atropellament de persones

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcada, xoc i falses maniobres de la
maquinària d'excavació

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Interferències amb conduccions
subterrànies

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Distorsió dels fluxos de trànsit habituals

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Inundacions

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
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El personal que ha de treballar en aquesta obra en l'interior de les rases coneixerà els riscs a què podrà estar
sotmès.
Quan els vehicles circulen en direcció al tall, la zona fitada ampliarà eixa direcció en dos vegades la profunditat
del tall i almenys 4.00 m quan s'adopte una senyalització de reducció de velocitats.
L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà per mitjà d'una escala sòlida, ancorada en la part superior de la rasa i
estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala sobresortirà 1.00 m per
damunt del límit de la rasa.
Es disposarà una escala per cada 30 m de rasa oberta o fracció de valor, que deurà estar lliure d'obstrucció i
correctament arriostrada transversalment.
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del terreny.
Quedaran prohibits els acopis a una distància inferior als 2.00 m, del límit d'una rasa.
S'apuntalarà en rases de més de 60 cm. de profunditat.
Es tendirà sobre la superfície dels talussos una malla de fil d'Aram galvanitzat fermament subjecta al terreny per
mitjà de rodons de ferro de 1m de longitud clavada en el terreny.
Es tendirà sobre la superfície dels talussos un gunitado de consolidació temporal de seguretat, per a protecció
dels treballs a realitzar en l'interior de la rasa.
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què rebres espentre exògenes per
proximitat de camins, transitats per vehicles.
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos on s'establisquen talls amb ús de martells
pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per al moviment de terres.
Quan hagi calgut apuntalar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant
codals fluixos, en especial després de la pluja o gelades, així com al tornar de dies de descans.
S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'apuntalat i desapuntalat en prevenció
d'enfonsaments del terreny.
Els elements de l'apuntalament no podran utilitzar-se com mitjans per a enfilar, pujar o baixar per les
excavacions.
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per a recolzar instal·lacions, conduccions o qualsevol altre
element.
Al finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques de les rases de profunditat major
d'1.30 m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.
Quan es preveia el pas de vianants o vehicles junt amb el límit de l'excavació, es disposaran tanques mòbils
que s'il·luminen cada 10 metres.
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, per mitjà de baranes de protecció de 0,90 m.
d´altura i un sòcol que impedisca la caiguda de materials.
Els amples de les rases compliran els mínims establits per a garantir la seguretat.
S'assenyalarà acústicament la maquinària en moviment.
Il·luminació adequada de seguretat.
Es col·locarà les passarel·les de transit amb baranes.
En rases de profunditat major d'1,30 metres, sempre que estiguen els operaris treballant en el seu interior, es
mantindrà un de vigilància en l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas
d'emergència.
Neteja i ordre en l'obra.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Senyalització

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 49 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

• Baranes
Equips de protecció individual

Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Jupetí reflector.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.
• Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable.

Condicionament i fonamentació - Contencions - Murs - Mur encofrat a una cara
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Conforme s'especifica en el projecte, és realitzarà el mur mitjançant l'execució de l'encofrat d'una cara a força
de xapes metàl·liques, o en els casos especificats mitjançant l'encofrat de fusta a una cara, reforçant els panells
mitjançant taulons.
S'apuntalarà per a evitar desplomis mitjançant puntals telescòpics.
Es formigonarà tot el tram encofrat d'una vegada, per a evitar juntes de formigonat.
És deixaran esperes en els armadures per a solapar els trams següents.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Camió grua hidràulica telescòpica
• Camió formigonera
• Vibrador
• Bastides metàl·lics tubulars europeus
• Cubilot de formigonat
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs:
• Formigó de central
• Formigó armat
• Barres d'acer corrugat
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Rebentada d'encofrats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes mòbils.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Exposició a radiacions.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes tèrmics.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atropell i cops amb vehicles.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Atrapament o xafada per o entre
objectes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització dels espades.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del terreny.
És revisarà l'estat dels talussos i, en cas necessari se sanejaran i reforçaran.
Abans de començar la col·locació de la ferralla haurà d'assenyalar-se un lloc adequat per a l'arreplega,
preferentment prop de la zona de muntatge, amb previsió de la forma d'elevació. L'emmagatzemament deurà
fer-se de la forma mes ordenada possible, evitant possibles accidents que és puguin produir pel seu malament
apilat.
Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal, donant suport sobre dorments.
Quant als piles de ferralla, no han de passar de 1.50 m d'alçada i haurà d'estar apilades de forma ordenada,
a fi d'evitar enganx que pateixen sovint els treballadors, provocant talls i caigudes.
En l'operació de càrrega i descàrrega de ferralla amb la grua s'evitarà passar sobre zones en què hi hagi
treballadors, avisant a aquests perquè és retiren durant l'operació.
És col·locaran protectors en els puntes dels armadures sortints.
És prohibirà circular sota càrregues suspeses.
Diàriament és revisarà l'estat dels aparells d'elevació i cada tres mesos és realitzarà una revisió total dels
mateixos.
Realitzarem el trasllat d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
Fitarem els llocs de treball en els zones altes del mur.
Col·locarem xarxes de protecció i línies de vida en treball a una l´alçada superior a 2m.
Posarem accessos segurs en nivells mes alt de 2m. Amb escales o rampes d'ample mínim de 60cm.
Quan vaja a formigonar-se és revisarà l'estat dels encofrats, en preva véncer de vessaments de formigó i de
"rebentades".
Mentres és realitza l'abocament, l'Encarregat prestarà atenció al comportament dels talussos per a previndre
els cingles per bolcada. En cas d'alarma és desallotjarà immediatament el tall.
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S'accedirà per mitjà d'escales a l'extradós del mur, utilitzant algun element de seguretat que estarà subjecte,
d'una banda al treballador i, d'una altra, a qualsevol altre operari que dugués a terme la vigilància del seu
treball ( en cas d'enfonsaments, sempre quedarà senyalitzada la seva posició i facilitarà el rescat, en cas
necessari).
Abans de l'inici del formigonat, s'ha de tenir preparada la plataforma de treball de coronació del mur perquè,
des de la mateixa, és pugui efectuar l'abocament i posterior vibrat.
Quan els camions accedeixin per a realitzar l'abocament, és deurà disposar de límits finals de recorregut, i
comptar amb la col·laboració d'un operari que indique el principi i fi de les maniobres.
Per a evitar els cingles catastròfics, l'abocament de formigó en l'interior dels encofrats s'efectuarà uniformement
repartit.
Per a prevenir el risc de caiguda des de la coronació dels encofrats durant el formigonat, s'instal·laran unixes
passarel·les de seguretat muntades sobre tornapuntes rebuts als propis encofrats, protegides amb unixes
baranes destrals de 100 cm d'alçada.
Usarem vibradors elèctrics amb doble aïllament.
Suspendrem els treballs davant de vents superiors a 50 km/h o si plou.
El lloc de treball és mantindrà net per a seguretat de tots els treballadors.
Estarà previst instal·lar, a una distància mínima del límit d'ella, uns forts límits de final de recorregut.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.

Condicionament i fonamentació - Contencions - Murs - Mur encofrat a dues cares
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Conforme s'especifica en el projecte, es realitzarà el mur mitjançant encofrat a dues cares, i en els casos
especificats mitjançant xapes metàl·liques, amb fusta a dues cares, reforçant els panells per mitjà de taulons.
S'apuntalarà per a evitar desplomis mitjançant puntals telescòpics.
Es formigonarà tot el tram encofrat d'una vegada, per a evitar juntes de formigonat.
Es deixaran esperes en les armadures per a solapar els trams següents.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Camió grua hidràulica telescòpica
• Camió formigonera
• Vibrador
• Bastides metàl·lics tubulars europeus
• Cubilot de formigonat
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs:
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• Formigó de central
• Formigó armat
• Barres d'acer corrugat

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

- Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

- Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Rebentada d'encofrats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Caiguda d'objectes en manipulació.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

- Caiguda d'objectes per enfonsament o Baixa
per enfonsament

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Grans esforços o postures inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Xocs i cops contra objectes mòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Exposició a radiacions.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Contactes tèrmics.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Il·luminació inadequada.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Atropell i cops amb vehicles.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Danyós

Tolerable

Evitat

- Atrapament o xafada per o entre Baixa
objectes.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del terreny.
Es revisarà l'estat dels talussos i, en cas necessari se sanejaran i reforçaran.
Abans de començar la col·locació de la ferralla haurà d'assenyalar-se un lloc adequat per a l'apili
preferentment prop de la zona de muntatge, amb previsió de la forma d'elevació. L'emmagatzemament deurà
fer-se de la forma més ordenada possible, evitant possibles accidents que es puguin produir pel seu mal
apilament.
Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal, donant suport sobre dorments.
Quant a les piles de ferralla, no han de passar de 1.50 m d'alçada i haurà d'estar apilades de forma ordenada,
a fi d'evitar enganxalls que pateixen sovint els treballadors, provocant talls i caigudes.
En l'operació de càrrega i descàrrega de ferralla amb la grua s'evitarà passar sobre zones en què hi hagi
treballadors, avisant a aquests perquè es retiren durant l'operació.
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints.
Es prohibirà circular sota càrregues suspeses.
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Diàriament es revisarà l'estat dels aparells d'elevació i cada tres mesos es realitzara una revisió total dels
mateixos.
Realitzarem el trasllat d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
Fitarem els llocs de treball en les zones altes del mur.
Col·locarem xarxes de protecció i línies de vida en treball a una alçada superior a 2m.
Posarem accessos segurs en nivells més alt de 2m. Amb escales o rampes d'ample mínim de 60cm.
Quan vaja a formigonar-se es revisarà l'estat dels encofrats, en prevenció de vessaments de formigó i de
"rebentades".
Mentres es realitza l'abocament, l'Encarregat prestarà atenció al comportament dels talussos per a previndre
els riscs per bolcada. En cas d'alarma es desallotjarà immediatament el tall.
S'accedirà per mitjà d'escales a l'extradós del mur, utilitzant algun element de seguretat que estarà subjecte,
d'una banda al treballador i, d'una altra, a qualsevol altre operari que duguera a terme la vigilància del seu
treball ( en cas d'enfonsaments, sempre quedarà senyalitzada la seva posició i facilitarà el rescat, en cas
necessari).
Abans de l'inici del formigonat, s'ha de tenir preparada la plataforma de treball de coronació del mur perquè,
des de la mateixa, es pugui efectuar l'abocament i posterior vibrat.
Quan els camions accedeixin per a realitzar l'abocament, es deurà disposar de límits finals de recorregut, i
comptar amb la col·laboració d'un operari que indique el principi i fi de les maniobres.
Per a evitar els riscs catastròfics, l'abocament de formigó en l'interior dels encofrats s'efectuarà uniformement
repartit.
Per a prevenir el risc de caiguda des de la coronació dels encofrats durant el formigonat, s'instal·laran unes
passarel·les de seguretat muntades sobre tornapuntes rebuts als propis encofrats, protegides amb unes baranes
segures de 100 cm d'alçada.
Usarem vibradors elèctrics amb doble aïllament.
Suspendrem els treballs davant de vents superiors a 50 km/h o si plou.
El lloc de treball es mantindrà net per a seguretat de tots els treballadors.
Estarà previst instal·lar, a una distància mínima del límit d'ella, uns forts límits de final de recorregut.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.

Condicionament i fonamentació - Superficials - Corregudes
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzaran aquest tipus de fonamentacions seguint les especificacions del projecte i els càlculs realitzats en els
mateixos, com a mètode més segur per a la sustentació de l'obra i les càrregues provinents de l'estructura.
Abans de començar l'armat de les sabates es comprovarà que els fons d'excavació i les parets de la mateixa
estiguin nets, sense materials solts.
Les armadures es col·locaran recolzades en separadors, deixant espai entre el fons i parets de l'excavació.
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Les armadures tot esperant les arrencades dels pilars se subjectaran per a evitar el seu desplaçament a l'abocar
el formigó per mitjà de taulers de fusta o perfils metàl·lics.
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per a evitar que el formigó se segregui i ho anirem vibrant tal
com se'n vagi formigonat.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescòpica
• Camió formigonera
• Vibrador
• Escala de mà
• Cubilot de formigonat
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs:
• Formigó de central
• Formigó armat
• Barres d'acer corrugat
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Enfonsament de terres.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Lliscament de la coronació dels pous de Mitja
fonamentació.

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

i Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules de formigonat.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatosi per contacte amb el formigó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Soroll

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Lesions per ferides punxants en mans i peus. Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Danyós

Moderat

Evitat

Cops
per
atrapaments.

Enfonsament,
d'encofrats.

caigudes

d'objectes

Baixa
ruptura

o

rebentada Mitja

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Es fitaran les zones de treball per a evitar caigudes en les sabates obertes i no formigonats.
No s'apilaran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous oberts.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 55 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Es realitzarà el transport d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints.
Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de la Zapata correguda per a no realitzar les
operacions de lligat en el seu interior.
Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la
seva trajectòria.
En l'abocament de formigó per mitjà de bombament es tindran en compte les mesures preventives ressenyades
en la fase relativa a les estructures de formigó.
Es revisarà l'estat del vibrats elèctric abans de cada formigonat.
Per a les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la Sabata correguda s'establiran plataformes
de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulers que es disposaran perpendicularment a l'eix de la
Zapata.
La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.

Condicionament i fonamentació - Superficials - Lloses
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzaran aquest tipus de fonamentacions a base de lloses, seguint les especificacions del projecte i els càlculs
realitzats en els mateixos, com a mètode més segur per a la sustentació de l'obra i les càrregues provinents de
l'estructura.
Abans de començar l'armat de les lloses es comprovarà que els fons d'excavació i les parets de la mateixa
estiguin nets, sense materials solts.
Les armadures es col·locaran recolzades en separadors, deixant espai entre el fons i parets de l'excavació.
Les armadures tot esperant les arrencades dels pilars se subjectaran per a evitar el seu desplaçament a
l'abocar el formigó mitjançant taulers de fusta o perfils metàl·lics.
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per a evitar que el formigó se segregui i ho anirem vibrant tal
com se'n vagi formigonat.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescòpica
• Camió formigonera
• Vibrador
• Eines manuals
• Escala de mà
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• Cubilot de formigonat
Materials i elements

Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Formigó de central
• Formigó armat
• Barres d'acer corrugat
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Enfonsament de terres.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Lliscament de la coronació dels pous de
fonamentació.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per caigudes d'objectes i
atrapaments.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules del formigó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatosi per contacte amb el formigó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Soroll.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Lesions per ferides punxants en mans i
peus.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Enfonsament, ruptura o rebentada
d'encofrats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Es prohibirà la circulació sota càrreges suspeses.
Es fitaran les zones de treball per a evitar caigudes en les lloses obertes i no formigonades.
No s'apilaran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora de la llosa oberta.
Es realitzarà el transport d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints.
Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de la llosa per a no realitzar les operacions de
lligat en el seu interior.
Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la
seva trajectòria.
En l'abocament de formigó per mitjà de bombament es tindran en compte les mesures preventives ressenyades
en la fase relativa a les estructures de formigó.
Es revisarà l'estat del vibrats elèctric abans de cada formigonat.
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Per a les operacions formigó i vibrat des de posicions sobre la llosa s'establiran plataformes de treball mòbils,
formades per un mínim de tres taulers que es disposaran perpendicularment a l'eix de la Zapata.
La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Baranes
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Roba impermeable per a temps plujós.

Estructures - Acer - Suports
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Col·locació en l'estructura dels suports que es realitzin amb perfileria metàl·lica, tal com s'indica en el projecte
d'execució.
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són :
Elevació de perfileria i el seu transport al tall. Posada en obra de la mateixa. Anivellació i muntatge d'elements
i la unió o entensamblat de les peces entre si conformi s'especifica en el projecte.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescòpica
• Camió transport
• Soldadura elèctrica
• Bastides de cavallets
• Bastides metàl·lics tubulars europeus
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Perfils metàl·lics
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Bolcada de les piles d'arreplega de
perfilería.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Despreniment de càrregues suspeses.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Enfonsament per cops amb les càrregues
suspeses.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Bolcada de l'estructura.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Radiacions per soldadura amb arc.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

Caigudes al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al buit.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb el corrent elèctric.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Explosió de ampolles de gasos liquats.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Incendis.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Intoxicació.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
S'usarà el arnés de seguretat en treballs en altura, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, estes
sempre seran d'acer.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del ràdio d'acció de càrregues suspeses.
Realitzarem el transport dels elements per mitjà d'eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells
de seguretat.
S'habilitaran espais determinats per a l'apili de la perfilería, segons s'assenyale en els plànols.
Es compactarà aquella superfície del solar que ha de rebre els transports d'alt tonatge, segons s'assenyale en
els plànols.
Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins una
alçada no superior a 1.50 m.
Els perfils s'apilaran classificats en funció de les seues dimensions.
Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit
perpendicular a la immediata inferior.
Col·locarem xarxes de seguretat horitzontals.
Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura a fi de verificar el seu bon estat.
Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de soldador.
Els perfils s'hissaran tallats a la mesura requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxicorte en altura, en la intenció
d'evitar riscs innecessaris.
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Les maniobres d'ubicació in situ dels perfils seran governades per tres operaris. Dos d'ells guiaran el perfil per
mitjà de sogues subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer.
Usarem equips de protecció per a soldadura complets.
Una vegada muntada la primera alçada de pilars, es tendiran sota esta, xarxes horitzontals de seguretat.
Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament en el sòl connectat al grup. S'exigeix l'ús d'arreplega
pinces.
Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre en l'interior del carro portampolles corresponent.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del ràdio d'acció de càrregues suspeses.
Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Arnès de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Vestits per a temps plujós.
• Pantalles de mà per a soldadura.
• Manoples de soldador.
• Manil de soldador.
• Polaines de soldador.
• Elm de soldador.

Estructures - Acer - Bigues i corretges
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Col·locació en l'estructura de les bigues i corretges que es realitzin amb perfileria metàl·lica, tal com s'indica en
el projecte d'execució.
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són :
Elevació de perfileria i el seu transport al tall. Posada en obra de la mateixa. Anivellació i muntatge d'elements
i la unió o ensamblat de les peces entre si conforme s'especifica en el projecte.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescópica.
• Camió transport.
• Soldadura eléctrica.
• Bastides de cavallets.
• Bastides metàl·lics tubulars europeus.
Materials i elements
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Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Perfils metàl·lics.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Bolcada de les piles d'arreplega de
perfilería.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Despreniment de càrregues suspeses.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Enfonsament per cops amb les càrregues
suspeses.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments per objectes pesats.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i/o talls en mans i cames per
objectes i/o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Bolcada de l'estructura.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Radiacions per soldadura amb arc.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al buit.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb el corrent elèctric.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Explosió de ampolles de gasos liquats.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Incendis.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Intoxicació.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització dels espades.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
S'usarà el arnès de seguretat en treballs en altura, és col·locaran línies de vida amb poc recorregut, estigues
sempre seran d'acer.
És prohibeix la permanència d'operaris dins del ràdio d'acció de càrregues suspeses.
Realitzarem el transport dels elements per mitjà d'eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells
de seguretat.
S'habilitaran espais determinats per a l'arreplega de la perfilería, segons s'assenyale en els plans.
És compactarà aquella superfície del solar que ha de rebre els transports d'alt tonatge, segons s'assenyale en
els plans.
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Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fuet de suports de càrregues establint capes fins una
alçada no superior a 1.50 m.
Els perfils s'apilaran classificats en funció dels seves dimensions.
Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar és disposarà en sentit
perpendicular a la immediata inferior.
Col·locarem xarxes de seguretat horitzontals.
Els xarxes és revisaren puntualment al concloure un tall de soldadura a fi de verificar el seu bàs estat.
Les operacionsde soldadura en altura, és realitzaran dónes de l'interior d'una guindola de soldador.
Els perfils s'hissaran tallats a la mesura requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxicorte en altura, en la intenció
d'evitar cingles innecessaris.
Les maniobres d'ubicació in situ dels perfils seran governades per tres operaris. Dos d'ells guiaren el perfil per
mitjà de sogues subjectes als seus extrems seguint els directrius del tercer.
Usarem equips de protecció per a soldadura complets.
És prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament en el sòl connectat al grup. S'exigeix l'ús d'apili pinces.
Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre en l'interior del carro portampolles corresponent.
És prohibeix la permanència d'operaris dins del ràdio d'acció de càrregues suspeses.
És prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Arnès de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Vestits per a temps plujós.
• Pantalles de mà per a soldadura.
• Manyoples de soldador.
• Manil de soldador.
• Polaines de soldador.
• Elm de soldador.

Estructures - Formigó armat - Forjats - Forjat unidireccional - De bigueta semirresistent
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions previstes per a la realització del forjat unidireccional de biguetes semiresistente, consisteixen en
el replanteig, col·locació de biguetes i revoltons, armat i formigonat posterior, conforme s'especifica en el
projecte d'execució de l'obra.
Col·locarem les biguetes amb ajuda de la grua.
L'entrebigat de revoltó ho col·locarem des de plataformes de treball col·locades sobre les biguetes.
Els encofrats seran metàl·lics i els col·locarem una vegada emplaçades les armadures de cèrcol del límit.
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El formigonat es realitzarà des de les plataformes de treball situades sobre el forjat.

El formigó s'abocarà mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombament pneumàtic.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescópica.
• Camió transport.
• Camió formigonera.
• Vibrador.
• Eines manuals.
• Escala de mà.
• Encofrat per a forjats o lloses amb barana xarxa de protección.
• Cubilot de formigonat.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Formigó de central.
• Formigó armat.
• Barres d'acer corrugat.
• Malles electrosoldades.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços o postures inadequades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes mòbils

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb substàncies càusticas o
corrosives

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Contactes elèctrics

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atropellaments i cops amb vehicles

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
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Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
En els treballs en alçada els operaris portaran arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes d'enganxi
en l'estructura amb la necessària resistència.
En els límits dels forjats col·locarem xarxes de seguretat del tipus forca.
No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la
instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes.
Usarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar.
S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a distint
nivell.
L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuara per mitjà de bats emplintades en l'interior del qual
es disposarà el material ordenadament i subjectes per mitjà de fleixos o cordres.
No es romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions de hissat de taulers, plaques
d'encofrat, puntals i ferralla.
S'evitarà xafar els taulers excessivament bombats, que hauran de rebutjar-se immediatament abans de la seva
posada.
Els operaris caminen recolzant els peus en dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes.
Els buits del forjat, es cobriran amb fusta acanada sobre les tapes perimetrals abans de procedir a l'armat.
Els buits del forjat romandran sempre tapats per a evitar caigudes a distint nivell.
La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge.
Els desperdicis o retalls de ferro i acer s'arrepleguen.
Realitzarem el transport d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
L'hissat de biguetes autoresistents s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega romanga
estable.
L'hissat de revoltons soltes s'efectuarà sobre bats emplintades, els revoltons es carregaran ordenadament i
s'amarren per a evitar la seva caiguda durant l'elevació o transport.
Usarem plataformes de 60 cm per a circular sobre el forjat encara no formigonat.
Els buits deixats en el forjat es taparan per mitjà de xarxes de seguretat o tauler passat.
Col·locarem protectors en les puntes de les armadures sortints.
Revisarem l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat.
Se suspendran els treballs si plou.
Neteja i ordre en l'obra.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Baranes
• Passarel·les de seguretat
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de P.V.C. o de goma.
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• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós.

Estructures - Formigó armat - Lloses - Llosa massissa
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions previstes per a la realització de la llosa massissa, consistixen en el replanteig, col·locació
d'encofrats, armat i anivellació de les mateixes, formigonat i desencofrat, conforme s'especifica en el projecte
d'execució de l'obra.
Els encofrats seran metàl·lics.
El formigó utilitzat en obra per a l'execució de la llosa massissa serà subministrat des d'una Planta de Formigó i
distribuït mitjançant l'auxili de les grues torre.
El formigó s'abocarà mitjançant cubilott i grua o bé per mitjà de bombament pneumàtic.
S'emprarà en els treballs de la llosa la maquinaria següent: grua torre, formigonera, vibradors d'agulla i serra
circular de taula.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescòpica
• Camió transport
• Camió formigonera
• Vibrador
• Eines manuals
• Encofrat per a forjats o lloses amb barana xarxa de protecció
• Cubilot de formigonat
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Formigó de central
• Formigó armat
• Barres d'acer corrugat
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

- Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

- Caiguda de materials per
enfonsament, transport, etc.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Caiguda d'objectes durant la
manipulació.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Cops amb eina manual.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Aixafades sobre objectes punxants.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Talls i atrapamientos.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Projecció de materials o partícules,
durant tasques de tall de materials o
durant l'abocament de formigó.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

- Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Sorolls i vibracions.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Atrapaments per o entre objectes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Exposició a substàncies nocives

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
En els treballs en alçada els operaris portaran arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes d'enganxi
en l'estructura amb la necessària resistència.
L'encarregat comprovarà que en cada fase, estiguen col·locades les proteccions col·lectives previstes.
No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la
instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes.
Usarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar.
S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a distint
nivell.
L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà per mitjà de bats emplintades en l'interior del qual
es disposarà el material ordenadament i subjectes per mitjà de fleixos o cordres.
No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions de hissat de taulers, plaques
d'encofrat, puntals i ferralla.
S'evitarà xafar els taulers excessivament bombats, que hauran de rebutjar-se immediatament abans de la seva
posada.
Els operaris caminen recolzant els peus en dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes.
Els buits de la llosa, es cobriran amb fusta acanada sobre les tapes xarxa de protecció abans de procedir a
l'armat.
Els buits de la llosa romandran sempre tapats per a evitar caigudes a distint nivell.
La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge.
Els desperdicis o retalls de ferro i acer s'arrepleguen.
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Realitzarem el transport d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
Col·locarem protectors en les puntes de les armadures sortints.
El despreniment dels taulers s'executarà per mitjà d'ungla metàl·lica, realitzant l'operació des d'una zona ja
desencofrada.
Conclòs el desencofrat, s'apilaran els taulers ordenadament per al seu transport sobre bats emplintades,
subjectes amb sogues lligades amb nucs de mariner, xarxes, lones, etc.
Acabat el desencofrat, es procedirà a un agranat de la planta per a retirar les runes i procedir al seu
abocament per mitjà de baixants o bats emplintades.
S'aplicarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs.
S'extrauran els claus o puntes existents en la fusta usada.
Els claus solts o arrancats s'eliminaran per mitjà d'un agranat i apilat en lloc conegut per al seu posterior retirada.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc
conegut per al seu posterior retirada.
Se suspendran els treballs si plou.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Baranes
• Cable fiador de seguretat
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de P.V.C. o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós.

Estructures - Encofrats - Fusta - Encofrat sabates i encepats
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte, consistiran en l'execució d'una
construcció auxiliar en fusta, destinada a servir de motle per a l'execució de sabates i encepats.
Per a l'execució dels encofrats s'utilitzarà fusta de pi, mentres que per als puntals s'utilitzaran rolls d'eucaliptus o
de pollancre, o puntals metàl·lics.
Els encofrats amb els seus apuntalaments, apuntalaments i arriostramients constituiran un conjunt prou resistent
i estable, per a suportar amb garantia tots els esforços estàtics i dinàmics als quals estiguin sotmesos.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió transport.
• Serra circular.
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• Eines manuals.
• Escala de mà.
Materials i elements

Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Taulons.
• Taulers contraxapats.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Despreniments per mal apilat de la fusta.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops en les mans durant la clavaó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Talls a l'utilitzar les serres de mà ( o les
ribots).

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls a l'utilitzar les taules de serra circular.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes punxants.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució per anul·lació de preses de
terra de maquinaria elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per objectes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatosi per contactes amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats del treball en condicions
metereològics extremes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de treballs sobre superfícies
mullades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els encofrats i els puntals seran hissats i traslladats amb eslingues, en manolls degudament abraçats amb cables
d'acer, o per sistemes en què es mantinga l'estabilitat i siguen de suficient resistència.
Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions de hissat de
l'encofrat de fusta i els puntals.
L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
La càrrega que es produïx al peu dels puntals ha de distribuir-se adequadament, tenint en compte la resistència
de tal pla de suport.
Els distints elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat
han de ser també suficients, per a evitar una caiguda accidental d'estos materials.
No es deixaran parts en fals que al ser aixafades puguin provocar la caiguda accidental d'estos materials.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc
conegut per al seu posterior retirada.
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El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat de què
no pot desprendre's la fusta, és a dir des del ja desencofrat.
El personal encofraor, acreditarà a la seva contractació ser fuster encofraor amb experiència.
Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc
conegut per al seu posterior retirada.
S'aplicarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós.

Estructures - Encofrats - Fusta - Encofrat murs
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte, consistiran en l'execució d'una
construcció auxiliar en fusta, destinada a servir de motle per a l'execució de murs.
Per a l'execució dels encofrats s'utilitzarà fusta de pi, mentres que per als puntals s'utilitzaran rolls d'eucaliptus o
de pollancre, o puntals metàl·lics.
Les taules que defineixen el TAULER es rigiditzen mitjançant els COSTALS, formant el COSTANER.
Els costaners per a resistir les embranzides de formigó fresc sense deformar-se o bolcar-se, precisaran d'una
subjecció dempeus constituïda, generalment, per una SOLA, de BIGUES SABATERES, creuades amb els costals,
que servirà de suport a les COLZERES oblics, que actuaran com a tornapuntes, ancorats en una sola inferior.
També precisarà de TIRANTETS o COLZERES, que garanteixen l'espessor o separació entre taulers.
Els encofrats estaran ancorats al terreny, no deixant eixir el formigó per la part inferior.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescópica.
• Camió transport.
• Serra circular.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
• Puntals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Taulons.
• Taulers contraxapats.
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Despreniments per mal apilat de la fusta.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops en les mans durant la clavaó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls a l'utilitzar les serres de mà ( o les
ribots).

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls a l'utilitzar les taules de serra circular.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes punxants.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució per anul·lació de preses de
terra de maquinaria elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per objectes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatosi per contactes amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats del treball en condicions
metereològics extremes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de treballs sobre superfícies
mullades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la instal·lació
o rectificació de les xarxes o instal·lació de baranes.
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la
rectificació de la situació de les xarxes.
S'usara la bastimentada en condicions de seguretat.
En els treballs en alçada els operaris portaren l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes
d'enganxi en l'estructura amb la necessària resistència.
Els encofrats i els puntals seran hissats amb eslingues, en manolls degudament abraçats amb cables d'acer, o
per sistemes en què es mantinga l'estabilitat i siguen de suficient resistència.
Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions de hissat de
l'encofrat de fusta i els puntals.
L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
La càrrega que es produïx al peu dels puntals ha de distribuir-se adequadament, tenint en compte la
resistència de tal pla de suport.
Distints elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat han
de ser també suficients, per a evitar una caiguda accidental d'estos materials.
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No es deixaran parts en fals que al ser aixafades puguin provocar la caiguda accidental d'estos materials.
L'empresari garantirà a la Direcció Facultativa que el treballador és apte o no, per al treball d'encofraor, o per
al treball en altura.
Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc
conegut per al seu posterior retirada.
S'aplicarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós

Estructures - Encofrats - Fusta - Encofrats lloses
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El treball consistirà en l'execució d'una construcció auxiliar en fusta, destinada a servir de motlle per a l'execució
de la llosa.
Per als sotaponts s'utilitzarà fusta de pi, mentres que per als puntals s'utilitzaran rolls d'eucaliptus o de pollancre,
o puntals metàl·lics.
L'encofrat estarà constituït pel TAULER horitzontal, els SOTAPONTS que el rigiditzen (formant els FONS), els
PUNTALS de suport i les SOLES que transmeten les càrregues dels puntals, a través dels tascons, al terreny o forjat
inferior.
Abans d'abocar el formigó sobre l'encofrat serà necessari netejar-ho bé, temperar els tascons, anivellar i
aplomar l'encofrat i a més humitejar-ho per a evitar l'absorció de l'aigua del formigó i afavorir el seu guarit, o
impregnar la superfície amb un desencofren-te adequat.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió transport.
• Serra circular.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
• Puntals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Taulons.
• Taulers contraxapats.
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Despreniments per mal apilat de la fusta.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops en les mans durant la clavaó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls a l'utilitzar les serres de mà ( o les
ribots).

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls a l'utilitzar les taules de serra circular.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes punxants.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució per anul·lació de preses de
terra de maquinaria elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per objectes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatosi per contactes amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats del treball en condicions
metereològics extremes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de treballs sobre superfícies
mullades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la instal·lació
o rectificació de les xarxes o instal·lació de baranes.
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la rectificació
de la situació de les xarxes.
S'usarà la bastimentada en condicions de seguretat.
En els treballs en alçada els operaris portaran l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes
d'enganxi en l'estructura amb la necessària resistència.
Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions de hissat de
l'encofrat de fusta i els puntals.
L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
La càrrega que es produïx al peu dels puntals es distribuirà adequadament, tenint en compte la resistència de
tal pla de suport.
Els distints elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat
han de ser també suficients, per a evitar una caiguda accidental d'estos materials.
No es deixaran parts en fals que al ser aixafades puguin provocar la caiguda accidental d'estos materials.
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La fusta i els puntals seran hissats amb eslingues, en manolls degudament abraçats amb cables d'acer, o per
sistemes en què es mantinga l'estabilitat i siguen de suficient resistència.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat de què
no pot desprendre's la fusta, és a dir des del ja desencofrat.
El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser fuster encofrador amb experiència.
L'empresari garantirà a la Direcció Facultativa que el treballador és apte o no, per al treball d'encofrador, o
per al treball en altura.
Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc
conegut per al seu posterior retirada.
S'aplicarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós.

Estructures - Encofrats - Fusta - Encofrat forjat
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte, consistiran en l'execució d'una
construcció auxiliar en fusta, destinada a servir de motle per a l'execució del forjat.
Per als sotaponts s'utilitzarà fusta de pi, mentres que per als puntals s'utilitzaran rolls d'eucaliptus o de pollancre,
o puntals metàl·lics.
L'encofrat estarà constituït pel TAULER horitzontal, els SOTAPONTS que el rigiditzen (formant els FONS), els
PUNTALS de suport i les SOLES que transmeten les càrregues dels puntals, a través dels FASCONS, al terreny o
forjat inferior.
Abans d'abocar el formigó sobre l'encofrat serà necessari netejar-ho bé, temperar les fascons, anivellar i
aplomar l'encofrat i a més humitejar-ho per a evitar l'absorció de l'aigua del formigó i afavorir el seu guarit, o
impregnar la superfície amb un desencofren-te adequat.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Serra circular.
• Eines manuals.
• Puntals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Taulons.
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• Taulers contraxapats.

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Despreniments per mal apilat de la fusta.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops en les mans durant la clavaó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls a l'utilitzar les serres de mà ( o les
ribots).

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls a l'utilitzar les taules de serra circular.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes punxants.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució per anul·lació de preses de
terra de maquinaria elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per objectes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatosi per contactes amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats del treball en condicions
metereològics extremes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de treballs sobre superfícies
mullades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la instal·lació
o rectificació de les xarxes o instal·lació de baranes.
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la rectificació
de la situació de les xarxes.
S'usara la bastimentada en condicions de seguretat.
En els treballs en alçada els operaris portaren l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes
d'enganxi en l'estructura amb la necessària resistència.
Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions de hissat de
l'encofrat de fusta i els puntals.
L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
La càrrega que es produïx al peu dels puntals es distribuirà adequadament, tenint en compte la resistència de
tal pla de suport.
Els distints elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat
han de ser també suficients, per a evitar una caiguda accidental d'estos materials.
No es deixaran parts en fals que al ser aixafades puguin provocar la caiguda accidental d'estos materials.
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La fusta i els puntals seran hissats amb eslingues, en manolls degudament abraçats amb cables d'acer, o per
sistemes en què es mantinga l'estabilitat i siguen de suficient resistència.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat de què
no pot desprendre's la fusta, és a dir des del ja desencofrat.
El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser fuster encofrador amb experiència.
L'empresari garantirà a la Direcció Facultativa que el treballador és apte o no, per al treball d'encofrador, o
per al treball en altura.
Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc
conegut per al seu posterior retirada.
S'aplicarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós

Façanes i particions - Fàbriques - Formigó - Per a revestir
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions d'aquesta unitat d'obra consisteixen en la realització de fàbriques de blocs de formigó per a
revestir, segons els plànols del projecte d'execució.
Els blocs de formigó es col·locaran humitejats per la part que vagin a tindre contacte amb el morter.
Es travaran totes les juntes verticals.
En l'arrencada del mur es col·locarà una barrera antihumitat.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Formigonera basculant.
• Radials elèctriques.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Àrids.
• Blocs.
• Ciment.
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops contra objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Talls pel maneig d'objectes i eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatitis per contactes amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per utilització de màquines-eina.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels treballs realitzats en
ambients pulverulents.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments pels mitjans d'elevació i
transport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes.
Els buits d'una vertical, seran destapats per a l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el
tancament definitiu del buit, en prevenció dels riscs per absència generalitzada o parcial de proteccions en el
sòl.
Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la
prevenció de caigudes.
No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva
alçada les baranes de tancament dels dos forjats que cada drap de xarxa protegix.
Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase d'estructura, reposantse les proteccions deteriorades.
Es esglaonarán les rampes d'escala de forma provisional amb escalons de dimensions: Amplària mínima de
90cm., empremta major de 23 cm., i contrapetja menor de 20 cm.
S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre sòlid element estructural) en els que
enganxar el mosquetó del arnés de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires.
S'instal·laran en les zones amb perill de caiguda des d'altura, senyals de perill de caiguda des d'alçada i
d'obligatori utilitzar el arnés de seguretat.
Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. D'utilitzar-se portàtils estaran alimentades a tensió de
seguretat, en prevenció de risc elèctric.
Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de rajola) diàriament per a evitar les acumulacions
innecessàries.
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Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de
caiguda al buit.
El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolcall de P.V.C.) amb les que ho subministre el
fabricant, per a evitar els riscs per vessament de la càrrega.
Els blocs paletitzats transportats amb grua, es governarà per mitjà de caps amarrats a la base de la plataforma
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol
de la càrrega.
Els blocs solts s'hissaran apilats ordenadament en l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no
puguin caure les peces per enfonsament durant el transport.
Les baranes de tancament xarxa de protecció de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari
per a introduir la càrrega de rajola en un determinat lloc reposant-se durant el temps mort entre recepcions de
càrrega.
Es prohibeix concentrar les càrregues de rajoles sobre vans. L'apili de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar
per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència.
S'instal·laran cables de seguretat en torn dels pilars pròxims a la façana per a ancorar a ells els mosquetons dels
arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes.
Les runes i enderrocs s'evacuaran diàriament per mitjà de baixants d'abocament muntades a aquest efecte,
per a evitar el risc de aixafades sobre materials.
Les runes i enderrocs s'apilaran en llocs pròxims a un pilar determinat, es politjarán a una plataforma d'elevació
emplintat evitant omplir la seva capacitat i es descendiran per al seu abocament per mitjà de la grua.
Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de fatxades, buits o patis.
Es prohibeix hissar testeres de grn superfície sota règim de vents forts.
Es prohibeix treballar junt amb els paraments acabats d'alçar abans de transcorregudes 48 h., si hi ha un règim
de vents forts.
Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i límits de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una
protecció sòlida contra possibles caigudes al buit format per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el
detall dels plans.
Es prohibeix treballar en l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar el arnés de seguretat amarrat a
algun punt sòlid i segur.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Arnès de seguretat.
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.

Fusteries - Portes - Acer
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El procés constructiu d'aquesta unitat d'obra consistirà en el muntatge de portes d'acer.
Estaran realitzades amb fusteria de perfils laminats en calent o conformats en fred i rebudes als feixos interiors
del buit.
PORTES ABATIBLES
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El cércol es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar
perfectament anivellat i aplomat.
La fulla quedarà anivellada i aplomada.
La folgança entre el full i el cércol, en sentit normal al plànol de la porta, serà no major de 4mm;
Es col·locaran perns o frontisses en número de 2 per m2, amb un mínim de dos en qualsevol cas.
En les grans portes es disposaran guies embotides en la sola.
PORTES CORREDISSES
El cércol es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar
perfectament anivellat i aplomat.
Sobre els cants o cares corresponents, es realitzaran els trepants necessaris per a la col·locació dels mecanismes
de pengi i guia. Abans de procedir a la fixació definitiva de les guies es procedirà a la col·locació de la fulla, a
la seva anivellació i aplomat. La folgança entre la fulla i el solado serà no major de 10mm.
Els mecanismes de pengi i guia es fixaran en el cant superior i inferior de la fulla, respectivament.
En corredisses de recorregut corb els mecanismes de pengi i guia es disposaran a eix amb les frontisses o pernos.
La guia superior es fixarà al sostre, cércol o parament.
La guia inferior, es fixarà o embotirà en el sòl mitjançant platines, cargols o patilles d'ancoratge.
Ambdues guies quedaran anivellades, sent la seva longitud el doble de la fulla com a mínim. Els contrapesos
s'allotjaran en caixes enregistrables en tota la seva alçada i aniran proveïts de frens de caiguda.
La guia inferior, es fixarà o embotirà en el sòl mitjançant platines, cargols o patilles d'ancoratge. Ambdues guies
quedaran anivellades, sent la seva longitud el doble de la fulla com a mínim. Els contrapesos s'allotjaran en
caixes enregistrables en tota la seva alçada i aniran proveïts de frens de caiguda.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió transport.
• Eines manuals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Morter de ciment.
• Acers.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes sobre les persones.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops contra objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Talls pel maneig d'objectes i eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per utilització de màquines-eina.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels treballs realitzats en
ambients pulverulents.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat
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Danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapar pels mitjans d'elevació i
transport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització dels espades.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els elements de la fusteria, és descarregaran en blocs perfectament flejados o lligats, pendents per mitjà
d'eslingues del ganxo de la grua.
Els apilis de fusteria, s'apilaran en els llocs destinats a aquest efecte en els plànols.
En tot moment és mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per a
evitar els accidents per entropessons o interferències.
L'hissat a les insulímitinacions per mitjà del muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements flejados o lligats.
Mai elements solts de forma desordenada. A l'arribada a les insulímitinacions se soltaren els fleixos per a la seva
distribució i posada en obra.
L'hissat a les insulímitinacions per mitjà del ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements flejats, mai
elements solts. Una vegada en les insulímitinacions corresponents, és trencaran els paquets per a la seva
distribució i posada en obra.
És comprovarà que tots els fusteries en fase de presentació, romanguen perfectament encunyades i
apuntalades, per a evitar accidents per enfonsaments.
En tot moment els talls és mantindran lliures d'enderrocs, retalls metàl·lics i a mes objectes punxants, per a evitar
els accidents per aixafades sobre objectes.
És desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria.
Una vegada introduïts els cércols, etc. en la planta és reposaren immediatament.
Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari deurà estar proveït del document exprés d'autorització de
maneig d'una determinada màquina, (radial, rebladora, serra, escatar, etc.)
Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, és comprovarà que és troba en òptimes condicions i amb
tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.
El penge s'efectuarà per un mínim d'una quadrilla, per a evitar el risc de bolcades, cops i caigudes.
Els zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl entorn
als 2 m.
Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb
els disjuntors diferencials del quadro general de l'obra, o de doble aïllament.
És prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra dels mànegues d'alimentació.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Cinturó portaeines.
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• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Manyoples de soldador.
• Manil de soldador.
• Polaines de soldador.
• Elm de soldador.
FUSTERIES - SERRALLERIA I ACCESSORIS
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació de la serralleria, junt amb tots els seus accessoris.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Camió grua hidràulica telescópica.
• Camió transport.
• Radials elèctriques.
• Soldadura eléctrica.
• Martell perforador.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Morter de ciment.
• Perfils metàl·lics.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls pel maneig de màquines, eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i Talls per objectes o eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapades entre objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Aixafades sobre objectes punxants.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'elements de tancaments
metàl·lics sobre les persones o les coses.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes amb l'energia elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
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Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per a
evitar els accidents per entropessons o interferències.
L'hissat a les plantes per mitjà del ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements flejados, (o lligats), mai
elements solts. Una vegada en les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i
posada en obra.
L'hissat a les plantes per mitjà del muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements flejados, (o lligats), mai
elements solts. Una vegada en les plantes corresponents, es trencaran els fleixos per a la seva distribució i
posada en obra.
En tot moment els talls es mantindran lliures d'enderrocs, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per a evitar
els accidents per aixafades sobre objectes.
Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari deurà estar proveït del document exprés d'autorització de
maneig d'eixa determinada màquina.
Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb
tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.
Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i assimilables, per a evitar
treballar sobre superfícies inestables.
Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl
entorn als dos metres.
Tota maquinaria elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors
diferencials del quadro general de l'obra, o de doble aïllament.
Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació.
Els operaris estaran amb el fiador del arnés de seguretat subjecte als elements sòlids que estan previstos en els
plans.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Cinturó portaeines.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Manoples de soldador.
• Manil de soldador.
• Polaines de soldador.
• Elm de soldador.
INSTAL·LACIONS - AUDIOVISUALS - XARXES DE DADES
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclouen totes les operacions d'instal·lació de xarxa de dades, incloent canalitzacions, tendit de la xarxa,
connexions, cablejat i proves de funcionament.
Se seguirà el procés següent :
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Elements de distribució :

• El traçat de les canalitzacions corresponents a les canaletes, tubs, safates i elements complementaris de

distribució s'executaran utilitzant els accessoris complementaris en corbes, interseccions, distribucions, etc.
En cap cas, haurien de presentar Talls, irregularitats, etc.

Tendit d'instal·lacions :

• Totes les conduccions de comunicacions haurien de separar-se un mínim de 30 cm de les conduccions
elèctriques amb menys de 5kVA i fluorescents. Per a línies de més de 5kVA i transformadors les distàncies
seran de 60cm i 100cm respectivament.

• Les instal·lacions de dades i telefonia usessin els mateixos materials (panells,cable,rosetes,etc.), mateixes
canalitzacions i normes d'instal·lació, però no podran compartir els armaris.

Connexionats :

• Els cables multiparelles troncals telefònics es connectaran a panells RJ-45 en armaris de repartiment i a
interlínies V1200 en centraletes. En els armaris de repartiment cada parell del cable multiparell es connectarà
a dos ports RJ-45.

Armaris :

• Els armaris hauran d'instal·lar-se en ubicacions que deixen 50cm lliures, com a mínim, per un lateral; quan

siguin col·locats en armaris de paret, tals armaris hauran de tindre reixetes de ventilació en les parts inferior
i superior.

• Les preses de paret RJ-45 no podran muntar-se en bases/bastidors/xassís que duguin preses de corrent.
Hauran d'instal·lar-se totalment independents i separades per, almenys, 15 m de les bases de corrent.

Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de màquines-eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

cort per maneig de cables.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Si hi ha línies elèctriques en llocs pròxims al treball d'instal·lació, s'apantallaràn convenientment.
La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per a eliminar el risc de caiguda des d'altura.
Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificant-se aquesta circumstància per mitjà d'un
comprovador de tensió.
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Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquestsestaran dotats de grau d'aïllament II o estaran
alimentats a tensió de seguretat per mitjà de transformador de seguretat.
Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquestsestaran dotats de
doble aïllament i presa de posada a terra.
Per al maneig de cables i altres elements tallants s'usaran guants de goma.
L'empresa instal·ladora haurà d'acreditar el titule d'integrador de cablejats estructurats de comunicacions,
homologat per un tercer independent (DREC .T,AMP,BICC-Brand-Rex,KRONE,etc). En qualsevol cas l'aptitud
que estipule dit titule la determinarà el CSIRC.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :

• Casc de seguretat.
• Botes de seguretat.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari)
• Roba de treball.
• Guants de goma.
INSTAL·LACIONS - TELECOMUNICACIONS - TELEFONIA
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet de telefonia,
incloent :
Canalització per a la xarxa telefònica des de la connexió de la Companyia fins a cada presa.
La instal·lació, que es dissenyarà de manera que tots els seus elements quedin a una distància mínima de 5 cm
dels serveis següents: aigua, electricitat, calefacció i gas.
L'escommesa en el mur exterior de l'edifici, la qual es disposarà una canalització d'enllaç fins a cada
canalització de distribució vertical, que se situarà en les escales o zones comunes.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de màquines-eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de cables.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Si hi ha línies elèctriques en llocs pròxims al treball d'instal·lació, s'apantallaràn convenientment.
Es tindrà especial atenció en treballs en cobertes amb circumstàncies meteorològiques adverses (pluges,
gelades, vent, etc.), i si el nivell de risc és alt se suspendrà la instal·lació.
La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per a eliminar el risc de caiguda des d'altura.
Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificant-se aquesta circumstància per mitjà d'un
comprovador de tensió.
Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquestsestaran dotats de grau d'aïllament II o estaran
alimentats a tensió de seguretat per mitjà de transformador de seguretat.
Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquestsestaran dotats de
doble aïllament i presa de posada a terra.
Es disposarà de punts fixes i sòlids on poder enganxar l'arnés de seguretat, que ha de ser d'ús obligatori.
Per al maneig de cables i altres elements tallants s'usaran guants de goma.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Bótes de seguretat.
• Arnés de seguretat (quan sigui necessari)
• Roba de treball.
• Guants de goma.

Instal·lacions - Telecomunicacions - Xarxa digital de servissis integrats
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet de la xarxa digital
de serveis integrats, incloent :
Canalització per a la xarxa des de la connexió fins a cada presa.
La instal·lació, que es dissenyarà de manera que tots els seus elements quedin a una distància mínima de 5 cm
dels serveis següents: aigua, electricitat, calefacció i gas.
L'escommesa en el mur exterior de l'edifici, la qual es disposarà una canalització d'enllaç fins a cada
canalització de distribució vertical, que se situarà en les escales o zones comunes.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Trepants de bateria
• Eines manuals
• Bastides de cavallets
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
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Probabilitat
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Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de màquines-eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de cables.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Si hi ha línies elèctriques en llocs pròxims al treball d'instal·lació, s'apantallaràn convenientment.
Es tindrà especial atenció en treballs en cobertes amb circumstàncies meteorològiques adverses (pluges,
gelades, vent, etc.), i si el nivell de risc és alt se suspendrà la instal·lació.
La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per a eliminar el risc de caiguda des d'altura.
Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificant-se aquesta circumstància per mitjà d'un
comprovador de tensió.
Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquestsestaran dotats de grau d'aïllament II o estaran
alimentats a tensió de seguretat per mitjà de transformador de seguretat.
Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquestsestaran dotats de
doble aïllament i presa de posada a terra.
Es disposarà de punts fixes i sòlids on poder enganxar l'arnés de seguretat, que ha de ser d'ús obligatori.
Per al maneig de cables i altres elements tallants s'usaran guants de goma.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Bótes de seguretat.
• Arnés de seguretat (quan sigui necessari)
• Roba de treball.
• Guants de goma.

Instal·lacions - Dipòsits - Aigua
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclouen en eaquesta unitat d'obra les operacions de posada en obra, muntatge, fixació i proves de servei
corresponents al dipòsit o dels dipòsits d'aigua per a donar proveïment a la instal·lació d'aigua.
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'execució.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Eines manuals.
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• Bastides de cavallets.
• Escala de mà.
Materials i elements

Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Morter de ciment.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al buit.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d' objectes a nivells inferiors.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cremades (segellats,
impermeabilitzacions en calent).

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops o Talls per maneig d'eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els trepants elèctric i la resta de maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran doble aïllament a presa
de posada o terra.
Els soldadors aniran proveïts d'ulleres, guants i calçat adequat.
Quan les condicions de treball exigisquen altres mitjans de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos.
Quan sigui necessari realitzar excavacions se seguiran les degudes condicions de seguretat durant les
operacions d'excavació.
Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps.
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tindre llum natural.
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir..
• Màscara amb filtre mecànic recanviable.
• Cinturó portaeines.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
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• Ulleres de soldador.
• Elm de soldador.
• Pantalla de soldadura de mà.
• Manil de cuir.
• Manoples de cuir.

Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Instal·lació en interior de vivendes
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclou en aquesta unitat d'obra les operacions necessàries per a la col·locació de la instal·lació interior, tant
la col·locació de tubs, estesa de cables i conexionat, instal·lació del quadre general i interruptors de potència,
punts de llum, connexions i caixes de maniobra, per les canalitzacions establertes en els plànols i segons les
especificacions tècniques del projecte.
• El Quadre general de maniobra que col·locarem és encastament. De material aïllant. Amb tapa del mateix
material subjecta amb frontisses, ajustable a pressió o per cargols. La tapa durà l'obertura necessària perquè
sobresurtin els elements de maniobra dels interruptors. En la seva part superior disposarà d'un espai reservat
per a la identificació de l'instal·lador i del nivell d'electrificació. La caixa durà petjades laterals de ruptura
per al pas de tubs i elements per a la fixació de l'interruptor diferencial i dels petits interruptors automàtics,
així com un born per a la fixació de l'extrem del conductor de protecció de la derivació individual.
• Els interruptors de control de potència estaran formats per envolupant aïllant amb mecanisme de fixació a
la caixa, sistema de connexions i dispositiu límitador de corrent i de desconnexió. El dispositiu límitador estarà
format per bilámina o sistema equivalent de parell tèrmic, podent durr a més bobina de tir magnètic.
S'indicarà marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en amperes, poder de curtcircuit en
amperes, naturalesa del corrent i freqüència en herzios, designació segons dispositiu de desconnexió i
nombre d'ordre de fabricació així com data del Butlletí Oficial de l'Estat que es publiqui l'aprovació del tipus
de l'aparell.
• L'interruptor diferencial estarà constituït per envolupant aïllant, sistema de connexions i dispositius de
protecció de corrent per defecte i desconnexió. El dispositiu de protecció estarà format per un nucli
magnètic, podent dur a més proteccions addicionals de bilámina o sistema equivalent de parell tèrmic, i
bobina de tir magnètic. S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal I en amperes i
intensitat diferencial nominal de desconnexió J (sensibilitat) en amperes.
• La instal·lació interior s'executarà sota frega. Unirà el quadre general de distribució amb cada punt
d'utilització. Usarem tub aïllant flexible. Diàmetre interior D segons projecte. S'allotjarà en la frega i penetrarà
0,5 cm en cada una de les caixes.
• El conductor serà aïllat per a tensió nominal de 750 V o 500 V segons el projecte, i de secció S igualment
segons projecte. Es tendiran pel tub el conductor de fase i el neutre des de cada petit interruptor automàtic
i el conductor de protecció des de la seva connexió amb el de protecció de la derivació individual, fins a
cada caixa de derivació. En els trams en què el recorregut de dos tubs s'efectuï per la mateixa frega, els sis
conductors travessaran cada caixa de derivació.
Per a l'alimentació de cada punt de llum, es tendirà el conductor de fase des de l'interruptor i el neutre des de
la corresponent caixa de derivació. Entre dos commutadors per a accionament d'un mateix punt de llum es
tendirà el conductor de fase i un de tornada. Tots els conductors penetraran 10 cm en les caixes per a
mecanismes.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de materials o elements en
manipulació.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb substàncies nocives o
tòxiques.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscs
de aixafades o entropessons.
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant', i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Fitarem les zones de treball per a evitar accidents.
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora
d'obertura, per a evitar els riscs per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els riscs per
treballs sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs
amb risc de Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions
de seguretat adequades.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els
contactes amb l'energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de
ser iniciades, per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
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• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de goma aïllants.
• Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.

Instal·lacions - Electricitat - Posada a terra
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Correspon a aquesta unitat d'obra l'execució de les instal·lacions de presa de terra, que es realitzaran conforme
a les especificacions tècniques establertes en el projecte, incloent les operacions d'estesa de línies, clavat de
piquetes, execució d'arquetes de conenxionat, connexionat de línies a la xarxa de terra i proves de servei.
La posada a terra dels edificis es realitzarà des de l'elèctrode situat en contacte amb el terreny, fins a la seva
connexió amb les línies principals de baixa da a terra de les instal·lacions i masses metàl·liques.
La instal·lació de posada a terra de l'edifici consta dels elements següents :
A. Un anell de conducció enterrada seguint el perímetre de l'edifici. A ell es connectaran les posades a terra
situades en tal perímetre.
B. Una sèrie de conduccions enterrades que uneixen totes les connexions de posada a terra situades en
l'interior de l'edifici. Aquests conductors aniran connectats per ambdós extrems a l'anell. Per a complir amb
el projecte de la instal·lació, la separació entre dos d'aquests conductors no serà inferior a 4 m.
C. Un conjunt de piques de posada a terra.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Eines manuals.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig d'eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de les guies i
conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Punxades en les mans per maneig de
guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços per postures forçades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
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Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El magatzem per a apili de material elèctric s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols.
En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscs
de aixafades o entropessons.
La il·luminació en els talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant portallums estancs amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs
amb risc de caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions
de seguretat adequades.
La eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els
contactes amb l'energia elèctrica.
Les eines dels instal·ladors elèctrics l'aïllament de les quals estiga deteriorat seran retirades i substituïdes per altres
en bon estat, de forma immediata.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que
s'executarà serà el que va dins del quadro general al de la companyia subministradora, guardant en lloc segur
els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de
ser iniciades, per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica i comprovar la xarxa de presa de terra, es farà una
revisió en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals
elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de goma aïllants.
• Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.

Instal·lacions - Electricitat - Enllumenat públic
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'execució de les instal·lacions en vies urbanes de l'enllumenat públic es realitzarà conforme a les
especificacions tècniques i traçats establertes en el projecte, incloent les operacions d'estesa de línies,
execució de fonamentacions, execució d'arquetes de connexionat, posicionament de mastelers i bàculs
d'enllumenat públic, connexionat de línies, protecció de cables i proves de servei.
Una vegada realitzades les fonamentacions i l'estesa de línies es posicionaran els mastelers o bàculs anivellantse i recolzant-se directament sobre les fonamentacions.
S'establiran posteriorment les connexions i els quadres generals de protecció, realitzant finalment les proves de
servei.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
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• Eines manuals.

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes per enfonsament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de materials o elements en
manipulació.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

Grans esforços o postures inadequades.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies nocives o
tòxiques.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i Talls per objectes o eines.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

Exposició al soroll.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Treballs en intempèrie.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
En la fase d'obra d'obertura de rases i excavacions s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscs de
aixafades o entropessons.
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant', i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Fitarem les zones de treball per a evitar accidents.
Se suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses.
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora
d'obertura, per a evitar els riscs per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els riscs per
treballs sobre superfícies insegures i estretes.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els
contactes amb l'energia elèctrica.
Les proves de funcionament de l'enllumenat seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades,
per a evitar accidents.
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Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat es farà una revisió en profunditat de
les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o
indirectes.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de goma aïllants.
• Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.

Instal·lacions - Fontaneria - Reg
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per a la
distribució d'aigua per a reg de superfícies enjardinades i neteja de carrers, des de la presa en un dipòsit o
conducció, fins a les arquetes o boques de reg, incloent conduccions enterrades d'alimentació, connexions
de derivació, xarxes de distribució, arquetes de connexió i registre i finalment les proves de servei.
La instal·lació de reg conforme s'estipula en el projecte d'execució, es compon de :
Distribuïdor : Des de la presa en la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu
començament. Cada distribuïdor servirà com a màxim a 12 boques de reg. El seu diàmetre serà de 80 mm.
Derivació : Des del distribuïdor fins a la boca de reg. Cada derivació servirà només a una boca de reg. El seu
diàmetre serà de 40 mm.
Boca de reg : Connectada a la derivació i permetrà l'acoblament de mànega.
La instal·lació amb aspersors, es compon conforme el projecte d'execució de :
Distribuïdor : Des de la presa en la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu
començament. El seu diàmetre ha sigut determinat en el càlcul.
Derivacions : Des del distribuïdor fins als aspersors i amb clau de comporta en el seu començament. Les
derivacions sobre les quals van connectats els aspersors es tendiran seguint les corbes de nivell del terreny a fi
que tots els aspersors servits per una derivació es trobin a la mateixa altura.
Aspersores : De funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement la superfície
circumdant.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Eines manuals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Tubs de polietilè.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat
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Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig d'eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de les guies i
conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Punxades en les mans per maneig de
guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços per postures forçades.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a agafadors de càrrega.
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols; estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent
d'aire' i il·luminació artificial si és el cas.
El transport de trams de canonada a muscle per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap arrere, de
tal forma, que l'extrem que va per davant supere l'altura d'un home, en evitació de cops i entropessons amb
altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum).
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant s'alcen estelles durant la labor. (Les estelles
poden originar punxades i talls en les mans).
Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avance, apilant la runa per
al seu abocament per les baixants, per a evitar el risc de aixafades sobre objectes.
Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent
d'aire de ventilació, per a evitar el risc de respirar productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s'ubicarà en el lloc ressenyat
en els plànols; tindrà ventilació constant per corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial
si és el cas.
La il·luminació elèctrica del local on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats s'establirà un
senyal normalitzat de perill d'explosió i una altra de prohibit fumar.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal·larà un extintor de pols sec.
La il·luminació dels talls de llanterneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del
paviment, entorn dels 2 m.
La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils s'efectuarà per mitjà de 'mecanismes estancs de seguretat' amb
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.
Es prohibeix l'ús de llumins i bufadors junt amb materials inflamables.
Es prohibeix abandonar les llumins i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació d'incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol.
S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol.
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S'instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el taller de llanterneria amb la llegenda
següent: 'NO UTILITZE ACETILÉ PER A SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE HO CONTINGUEN, ES PRODUÏX ACETILUR
DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Guants de goma, o de P.V.C.
• Vestit per a temps plujós.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari)
A més, en el tall de soldadura utilitzaran :
• Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
• Elm de soldador.
• Pantalla de soldadura de mà.
• Manil de cuir..
• Manoples de cuir.

Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calent - Escomesa a la xarxa general
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet per a establir la
escomesa a la xarxa general, la qual la realitzarem amb tub de característiques establertess en el projecte
d'execució, incloent les operacions d'execució de rases, assentar de conductes, col·locació de claus,
connexionat i proves de servei.
Primerament realitzarem una rasa i la canonada l'assentarem sobre un llit de sorra.
Col·locarem una clau de pas general en l'arqueta en la via pública, per a cort general del subministrament.
Es realitzaran les proves de servei i posteriorment es recobriran les rases seguint les especificacions del projecte.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Eines manuals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Tubs.
• Tubs de polietilè.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc
Caiguda de persones al mateix nivell.

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat
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Danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes tèrmics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Treballs en intempèrie.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització dels espades.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plans; estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent
d'aire' i il·luminació artificial si és el cas.
El transport de claus a muscle per un sol home és realitzarà inclinant la càrrega cap arrere, de tal forma, que
l'extrem que va per davant supere l'altura d'un home, en evitació de cops i entropessons amb altres operaris
en llocs poc il·luminats ( o il·luminats a contra llum).
És mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. És netejaran conforme s'avance, apilant la runa per
al seu abocament per les baixants, per a evitar el risc de aixafades sobre objectes.
La il·luminació dels talls de llanterneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del
paviment, entorn dels 2 m.
La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils s'efectuarà per mitjà de mecanismes estancs de seguretat amb
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.
És prohibix l'ús de llumins i bufadors junt amb materials inflamables.
És prohibix abandonar les llumins i bufadors encesos.
És controlarà la direcció de la flama durant les operacionsde soldadura en evitació d'incendis.
S'evitarà soldar amb les ampolles o bombons de gasos liquats exposats al sol.
S'instal·larà un rètol de preva véncer en el magatzem de gasos liquats i en el taller de llanterneria amb la
llegenda següent:
'NO UTILITZE ACETILÉ PER A SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE HO CONTINGUEN, ÉS PRODUÏX ACETILUR DE COURE'
QUE ÉS EXPLOSIU.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
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• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Guants de goma, o de P.V.C.
• Vestit per a temps plujós.
• Arnès de seguretat (quan seguisca necessari)

Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calent - Grup de pressió
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet del grup de
pressió, que permetrà elevar la pressió de l'aigua als valors requerits.
S'inclouen les operacions d'assentament i posada en obra del grup de pressió, instal·lació de conduccions,
instal·lació i connexionat elèctric i proves de servei.
El grup de pressió es col·locarà sobre una bancada realitzada exprofés.
Ho instal·larà personal qualificat de l'empresa subministradora del grup.
Es col·locarà un calderet de pressió connectat amb uns manòmetres al quadro de control i a les bombes.
Es disposarà del quadro de control amb una protecció del mateix composta per magnetotérmic i diferencial.
En la unió de la bomba amb el tanc se situarà una vàlvula de retenció i una clau de comporta.
Abans de cada bomba i abans i després de cada tanc portarà clau de comporta.
En la unió del grup de pressió amb la xarxa i entre el tanc i la bomba se situarà un maneguí elàstic.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig d'eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de les guies i
conductors.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Punxades en les mans per maneig de
guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços per postures forçades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
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Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plans; estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent
d'aire' i il·luminació artificial si és el cas.
El transport de conduccions, claus, bombes i depòsits a coll per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega
cap arrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant supere l'altura d'un home, en evitació de cops i
entropessons amb altres operaris en llocs poc il·luminats ( o il·luminats a contra llum).
Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avance, apilant la runa per
al seu abocament per les baixants, per a evitar el risc de aixafades sobre objectes.
La il·luminació dels talls de llanterneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del
paviment, entorn dels 2 m.
La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils s'efectuarà per mitjà de mecanismes estancs de seguretat amb
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.
Es prohibeix l'ús de llumins i bufadors junt amb materials inflamables.
Es prohibeix abandonar les llumins i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació d'incendis.
S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol.
S'instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el taller de llanterneria amb la llegenda
següent:
'NO UTILITZE ACETILÉ PER A SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE HO CONTINGUEN, ES PRODUÏX ACETILUR DE COURE
QUE ÉS EXPLOSIU.
S'haurà de tindre precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs.
Usarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per a evitar talls.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Guants de goma, o de PVC.
• Vestit per a temps plujós.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari).
A més, en el tall de soldadura utilitzaran :
• Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
• Elm de soldador.
• Pantalla de soldadura de mà.
• Manil de cuir..
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• Manoples de cuir.

Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calent - Xarxa interior de vivenda
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació i col·locació de la xarxa interior, la
qual la realitzarem pmitjançant canonades d'acer galvanitzat, amb unions roscades amb junta de teflón.
S'inclouen les operacions d'ancoratge, roscat, connexionat i proves de servei de les instal·lacions.
Els tubs, en els seus trams horitzontals sota sostre, se subjectaran per mitjà de tirant cada 2 metres.
Els tubs encastats en les parets i seguint les especificacions del projecte, es protegiran amb una beina de tub
de pvc corrugatiu.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Tubs de polietilè.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

- Caiguda de persones al mateix nivell.

Risc

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

- Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Atrapades o aixafades per objectes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Grans esforços o postures
inadequades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Contacte amb substàncies nocives o
tòxiques.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Il·luminació inadequada.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Cops i talls per objectes o eines.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Aixafades sobre objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Projecció de fragments o partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plans; estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent
d'aire' i il·luminació artificial si és el cas.
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El transport de conduccions, claus, bombes i depòsits a coll per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega
cap arrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant supere l'altura d'un home, en evitació de cops i
entropessons amb altres operaris en llocs poc il·luminats ( o il·luminats a contra llum).
Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avance, apilant la runa per
al seu abocament per les baixants, per a evitar el risc de aixafades sobre objectes.
La il·luminació dels talls de llanterneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del
paviment, entorn dels 2 m.
La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils s'efectuarà per mitjà de mecanismes estancs de seguretat amb
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.
Es prohibeix l'ús de llumins i bufadors junt amb materials inflamables.
Es prohibeix abandonar les llumins i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació d'incendis.
S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol.
S'instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el taller de llanterneria amb la llegenda
següent:
'NO UTILITZE ACETILÉ PER A SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE HO CONTINGUEN, ES PRODUÏX ACETILUR DE COURE
QUE ÉS EXPLOSIU.
S'haurà de tindre precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs.
Usarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per a evitar talls.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Guants de goma, o de PVC.
• Vestit per a temps plujós.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari)
A més, en el tall de soldadura utilitzaran :
• Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
• Elm de soldador.
• Pantalla de soldadura de mà.
• Manil de cuir..
• Manoples de cuir.

Instal·lacions - Il·luminació - Interior
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet per a la
il·luminació general i la il·luminació especial (llums de treball), quan sigui necessària, seguint les especificacions
del projecte.
Hauran de garantir uns nivells adequats de lluminaries.
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Les fonts de llum es col·locaran de manera que evitin els enlluernaments i els reflexos molests en la pantalla o
en altres parts de l'equip.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de les guies i
conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Punxades en les mans per maneig de
guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços per postures forçades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
S'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscs de aixafades o entropessons.
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant', i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Fitarem les zones de treball per a evitar accidents.
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora
d'obertura, per a evitar els riscs per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els riscs per
treballs sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs
amb risc de Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions
de seguretat adequades.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els
contactes amb l'energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de
ser iniciades, per a evitar accidents.
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Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Instal·lacions - Il·luminació - Emergència
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet per a la
il·luminació d'emergència, quan sigui necessària seguint les especificacions del projecte.
Es col·locarà la il·luminació d'emergència en els recorreguts d'evacuació, en els locals de risc especial i en els
que alberguin equips generals de protecció contra incendis, tal com s'especifica en el projecte d'execució.
Es procurarà que els senyals siguin visibles, no havent-hi obstacles que impedisquen la seva visió.
En el cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal botarà l'enllumenat d'emergència, el qual
disposa de fonts lluminoses incorporades externa o internament als propis senyals, o bé seran autoluminiscents,
segons el projecte, i en aquest cas les seves característiques d'emissió lluminosa hauran de complir el que
estableix la norma UNE 23-055 part 1.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
· Trepants de bateria
· Eines manuals
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig d'eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de les guies i
conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Punxades en les mans per maneig de
guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços per postures forçades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
S'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscs de aixafades o entropessons.
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant', i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
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Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora
d'obertura, per a evitar els riscs per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els riscs per
treballs sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs
amb risc de caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions
de seguretat adequades.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els
contactes amb l'energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de
ser iniciades, per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de goma aïllants.
• Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.

Instal·lacions - Salubritat - Clavegueram - Conductes de PVC
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet de clavegueram
mitjançant tubs de PVC, conforme s'especifica el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions d'execució de les rases, la col·locació de canonades, el farciment de rases i les proves
de servei, per a això :

• Realitzarem la rasa i l'excavació de la mateixa conforme s'indica en els plànols per als diferents trams de
conducció.

• Abocarem sobre el fons de l'excavació un jaç de sorra de mina compactada.
• Col·locarem la canonada amb atenció per a no fisurarla ni aixafar-la, ni danyar les boques.
• Emplenarem la rasa amb sorra retacant en primer lloc els laterals del tub per a evitar la seva xafada.
• Farcit de la rasa, per capes de 20 cm, amb terra exempta d'àrids majors de 8 cm i piconada.
En els 50 cm superiors s'aconseguirà una densitat seca del 100% de l'obtinguda en l'assajo Próctor Normal i del
95% en la resta del farciment.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Radials elèctriques.
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• Eines manuals.

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes per enfonsament .

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes despresos.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes mòbils.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes i eines.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades o xafada per o entre
objectes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapades o aixafada per bolcada de
maquinària o vehicles.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços, postures inadequades o
moviments repetitius.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a temperatures ambientals
extremes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a substàncies nocives o
tòxiques.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellades o cops amb vehicles.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Exposició al soroll.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a vibracions.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Treballs en intempèrie.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Carència d'oxigen.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
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Apuntalarem la rasa quan present risc d'enfonsament, o quan la profunditat ho requereixi.
Tindrem atenció en el ús de compactadores mecànics per a evitar atrapaments o cops.
Tancarem tota la rasa excavada impedint la caiguda de persones i personal alié a l'obra.
Per a creuar la rasa excavada disposarem de passarel·les adequades, amb baranes de seguretat.
Disposarem de pal·les d'emergència en prevenció de possibles despreniments.
En zones amb risc d'afectar altresserveis, efectuarem l'excavació de la rasa amb atenció.
Suspendrem els treballs si plou.
Col·locarem escales en condicions de seguretat per a accedir al fons de les rases.
Amb temperatures ambientals extremes suspendrem els treballs.
No apilarem materials de cap classe en la vora de l'excavació.
Quan les condicions de treball exigisquen altres mitjans de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos.
Quan sigui necessari realitzar excavacions se seguiran les degudes condicions de seguretat durant les
operacions d'excavació.
Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps.
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tindre llum natural.
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra.
Proteccions col·lectives
Relació de proteccions col·lectives necessàries en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Baranes
• Taulers quallats de seguretat per a buits horitzontals
• Passarel·les de seguretat
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Màscara amb filtre mecànic recanviable.
• Cinturó portaeines.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.

Instal·lacions - Salubritat - Clavegueram - Albelló
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació dels albellons de clavegueram,
conforme s'especifica el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions d'obertura d'excavacions, la col·locació de la reixeta de l'albelló, el farciment i les
proves de servei, per a això :
Realitzarem una sola amb formigó en massa.
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Realitzarem les parets de l'albelló mitjançant un mur aparellat de 12 cm d'espessor, de maó massís i esquerdejat
amb morter.
Col·locarem una reixeta enrasada amb el paviment. Congreny format per perfils L50.5 mm proveït de patilla
d'ancoratge en cadascún dels angles.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes per enfonsament o
enfonsament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços, postures inadequades o
moviments repetitius.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a temperatures ambientals
extremes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició al soroll.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a vibracions.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Treballs en intempèrie.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Carència d'oxigen.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació dels albellons de clavegueram,
conforme s'especifica el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions d'obertura d'excavacions, la col·locació de la reixeta de l'albelló, el farciment i les
proves de servei, per a això :
Realitzarem una solera amb formigó en massa.
Realitzarem les parets de l'albelló per mitjà d'un mur aparellat de 12 cm de grossària, de rajola massissa i
esquerdejat amb morter.
Col·locarem una reixeta enrasada amb el paviment. Cércol format per perfils L50.5 mm proveït de patilla
d'ancoratge en cada un dels angles.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :

Instal·lacions - Salubritat - Sanejament - Arqueta albelló
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Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la realització d'arquetes, conforme s'especifica el
projecte d'execució.
S'inclouen les operacions d'obertura d'excavacions, l'execució de l'arqueta i les proves de servei, per a això :
S'haurà d'executar la sola i formació de pendents per mitjà de formigó en massa.
Es realitzaran les parets, que seran de fàbrica de maó ceràmic perforat aparellat de 12 cm de grossària.
L'interior serà esquerdejat amb morter.
El cércol serà de perfil laminat L50.5 mm a què aniran soldades les armadures de la tapa de formigó.
La tapa la realitzarem mitjançant una llosa sustentada en quatre vores de formigó.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora.
• Picó pneumàtic.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes per enfonsament o
enfonsament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops i Talls per objectes o eines.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços, postures inadequades o
moviments repetitius.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a temperatures ambientals
extremes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició al soroll.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a vibracions.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Treballs en intempèrie.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Carència d'oxigene.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
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Disposarem la eina ordenada i no pel sòl.
Suspendrem els treballs si plou.
Amb temperatures ambientals extremes suspendrem els treballs.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses.
Quan les condicions de treball exigisquen altres mitjans de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos.
Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps.
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural.
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Cinturó portaeines.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.

Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Conducte de ventilació mecànica - Amb tub d'alumini estriat
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la realització del conducte de ventilació, conforme
s'especifica el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions de col·locació de peces, ensamblat, muntatge i les proves de servei, per a això :
Col·locarem el tub amb angles al sostre o paret de manera que mantinguem la màxima horitzontalitat.
El tub serà totalment estanc per a evitar possibles contaminacions del fluid a transportar.
Els passos a través de forjats o murs els realitzarem mitjançant passatubs de pvc.
Es col·locaran barrets de xemeneia deflectors de vent en l'extrem exterior del conducte.
L'extractor el col·locarem en la zona interior del conducte, per a evitar que la succió provoqui deformacions i
aixafades del tub.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat
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Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a temperatures ambientals
extremes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició al soroll.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a vibracions.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Usarem ulleres de protecció per a protegir-nos d'esquitxades.
Els buits i vores de forjat estaran protegits amb xarxes o baranes.
Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m.
No s'apilaran materials en les plataformes de treball.
Usarem bastides de cavallets en alçades menors de dos metres.
Usarem el arnès de seguretat en treballs en altura.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Quan les condicions de treball exigisquen altres mitjans de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos.
Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps.
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tindre llum natural.
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari).

Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Extractor
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Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la col·locació de l'estractor, conforme s'especifica
el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions de col·locació, ensamblat, muntatge i les proves de servei, per a això :
S'instal·larà el ventilador axial, compost per un rodet, amb àleps inclinats respecte a l'eix, a què va acoblat un
motor.
El conjunt anirà muntat sobre marc metàl·lic dotat de sistema de fixació al parament.
S'instal·larà una evolupant que canalitza l'aire viciat en direcció perpendicular al seu eix.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de bateria
• Eines manuals
• Bastides de cavallets
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapament o xafada entre o per
objectes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició al soroll.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a vibracions.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Il·luminació inadequada.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Usarem ulleres de protecció per a protegir-nos d'esquitxades.
Els buits i vores de forjat estaran protegits amb xarxes o baranes.
Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m.
No s'apilaran materials en les plataformes de treball.
Usarem bastides de cavallets en alçades menors de dos metres.
Usarem el arnés de seguretat en treballs en altura.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
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Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Quan les condicions de treball exigeixin altres mitjans de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos.
Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps.
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural.
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari).

Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Reixetes
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació de les reixetes i difusors d'alumini,
material inoxidable o tractat de manera que es garanteixi la seva inalterabilitat enfront de l'aire humit.
Estarà dotat d'un sistema de fixació mitjançant cargols, patilles d'ancoratge i pernios.
Les llepis podran ser fixes o orientables, conforme s'especifique en la Documentació Tècnica.
Es tindrà especial atenció a col·locar-les exactament en els punts reflectits en els plànols.

Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc
Caiguda de persones al mateix nivell.
Aixafades sobre objectes.
Cops i talls per objectes o eines.
Il·luminació insuficient.
Projecció de fragments o partícules.
Exposició al soroll.
Il·luminació inadequada.

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps.
Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m, i no s'apilaran materials en les plataformes de treball.
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tindre llum natural.
Usarem bastides de cavallets en alçades menors de dos metres.
Usarem el arnés de seguretat en treballs en altura.
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
L'emmagatzemat de les reixetes s'ubicarà en els llocs ressenyats en els plans per a eliminar els riscs per
interferències en els llocs de pas.
Es prohibeix abandonar en el sòl, fulles, tallants, grapadoras i rebladores per a evitar els accidents als operaris
o a tercers.
Les reixetes es muntaran des d'escales de tisores dotades de sabates antilliscants i cadeneta delímitadora
d'obertura, per a eliminar el risc de caiguda.
Els reixetes a col·locar en alçades considerables s'instal·laran des de bastides tubulars amb plataformes de
treball d'un mínim de 60 cm. d'amplària, rodejades de baranes sòlides de 90 cm. d'altura, formades per
passamans, llistó intermedi i sòcol.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari)
• Roba de treball.
• Guants de cuir..
• Màscara amb filtre mecànic recanviable.
• Cinturó portaeines.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
A més, en el tall de soldadura s'utilitzaran :
• Ulleres de soldador.
• Elm de soldador.
• Pantalla de soldadura de mà.
• Manil de cuir.
• Manoples de cuir.

Instal·lacions - Salubritat - Depuració i abocament
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la depuració i abocament d'aigües, conforme
s'especifica el projecte d'execució.
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S'inclouen les operacions d'excavacions, fonamentacions, soles, col·locació de peces, ensamblat, muntatge i
les proves de servei, de les aigües procedents de la xarxa d'evacuació en funció de l'estació depuradora
d'aigües residuals, constituït pel sistema de depuració establertt en el projecte d'execució d'aquesta obra.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de màquines-eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per maneig de cables.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses.
Apuntalarem la rasa quan present risc d'enfonsament, o quan la profunditat ho requerisca.
Tindrem atenció en el ús de compactadores mecànics per a evitar atrapaments o cops.
Tancarem tota la rasa excavada impedint la caiguda de persones i personal alié a l'obra.
Per a creuar les rases excavades disposarem de passarel·les adequades, amb baranes de seguretat.
Disposarem de pal·les d'emergència en prevenció de possibles despreniments.
En zones amb risc d'afectar altresserveis, efectuarem l'excavació de la rasa amb atenció.
Suspendrem els treballs si plou.
Col·locarem escales en condicions de seguretat per a accedir al fons de les rases.
Amb temperatures ambientals extremes suspendrem els treballs.
No apilarem materials de cap classe en la vora de l'excavació.
Quan les condicions de treball exigisquen altres mitjans de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos.
Quan sigui necessari realitzar excavacions se seguiran les degudes condicions de seguretat durant les
operacions d'excavació.
Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps.
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tindre llum natural.
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra.
Sempre que es preveia el pas de persones o vehicles aliens a l'obra, es disposaran en tot el perímetre del
buidatge, en la vora contrariosa a què s'adapten els productes de l'excavació, o a un costat i a l'altre si es
retiren, tanques que s'il·luminaran cada 15 m'amb llum roja.
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Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombament per a traure ràpidament qualsevol inundació que
pugui produir-se.
Quan es preveia l'existència de canalitzacions enservei en la zona d'excavació, es determinarà el seu traçat i
se sol·licitarà, si fóra necessari, el tall del desviament, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de
les dos alternatives, o per la Direcció Tècnica s'ordrenen les condicions de treball.
Al començar la jornada es revisaran els apuntalaments. En rases i pous es comprovarà l'absència de gasos i
vapors. D'existir, es ventilarà la rasa o pou, abans de començar els treballs fins a eliminar-los.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Màscara amb filtre mecànic recanviable.
• Cinturó portaeines.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.

Instal·lacions - Solars - Fotovoltaiques - Panell solar fotovoltaic
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet de panells solars
fotovoltaics, conforme s'especifica el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions d'ancoratges de panells, la col·locació de canonades i les proves de servei, per a
això :
S'ha de procurar que la superfícies de suport estiguin prou llises i netes.
Comprovar primer de tot si la coberta es troba en condicions de suportar la càrrega dels diferents elements de
la instal·lació.
Els panells fotovoltaics hauran de ser correctament ancorats, sent capaços de poder resistir la càrrega de vent.
Per a això és convenient seguir les instruccions del fabricant.
Col·locar les plaques amb la superfície de muntatge orientada cap al sud. Mantingui una distància de 1 metre
com a mínim respecte a la vora de la coberta i segueixi totes les instruccions de muntatge del fabricant.
Ajustar els perfils i ancoratges al mòdul solar, emprant exclusivament els cargols, ancoratges i materials de
muntatge proporcionats pel fabricant.
Si el sistema fotovoltaic s'ha de connectar a terra segons les instruccions de fabricant, la connexió haurà de ferse en els punts marcats pel mateix, o en defecte d'això en els pernos d'ancoratge.
Asseguri's que la connexió a terra no es pugui soltar a causa de les vibracions o al vent Interconnecte els cables
elèctrics després de la posada a terra, assegurant-se abans que no hi ha elements connectats a la instal·lació.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
• Bastides metàl·lics tubulars europeus.
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes despresos.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços, postures inadequades o
moviments repetitius.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Exposició a vents durant el muntatge de
panells.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Exposició a temperatures ambientals
extremes.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb substàncies càustiques.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops i talls per objectes o eines.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Aixafades sobre objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
No apilarem el material a la vora del forjat o de la coberta.
Guardarem distàncies de seguretat amb línies elèctriques aèries.
Se suspendran els treballs si plou.
Col·locarem plataformes de seguretat de vora de coberta.
Totes les operacionsd'instal·lació i connexions hauran de ser realitzades per personal especialitzat.
S'hauran de seguir en tot moment els indicacions marcades pel projecte d'instal·lació.
Col·locarem baranes o xarxes en els buits del forjat.
Usarem guants de neopré en els treballs d'obra.
Els eines i aparells elèctrics empleats en la fixació dels plaqués estaran en perfectes condicions d'utilització, no
presentant talls, entroncaments i la seva connexió és realitzarà amb connectors certificats mascle-femella.
Seguirem els instruccions del fabricant per al muntatge de plaqués.
Abans de la connexió de la placa a la xarxa elèctrica, comprovar que no hi ha elements connectats a la xarxa.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització dels espades.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plans; estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent
d'aire' i il·luminació artificial si és el cas.
És mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. És netejaran conforme s'avanç, apilant la runa per al
seu abocament per les baixants, per a evitar el risc de aixafades sobre objectes.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 114 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

La il·luminació dels talls de llanterneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del
paviment, entorn dels 2 m.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Guants de goma, o de PVC.
• Vestit per a temps plujós.
• Arnès de seguretat (quan seguisca necessari)

Instal·lacions - Solars - Fotovoltaiques - Components de la instal·lació fotovoltaica
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació i línia elèctrica en els sistemes solars
fotovoltaics, conforme s'especifica el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions de col·locació de canonades, ancoratges i les proves de servei, per a això :
Com a norma general, la col·locació i instal·lació d'aquests dispositius s'haurà de realitzar seguint les
prescripcions assenyalades pel fabricant per a cadascun dels mateixos.
S'haurà d'utilitzar sempre els fusibles i elements de protecció que garanteixin la seguretat de la instal·lació tant
durant les operacions de muntatge, posada en marxa, funcionament i posterior manteniment de la instal·lació.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Trepants de bateria
• Eines manuals
• Bastides de cavallets
• Bastides metàl·lics tubulars europeus
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes despresos.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços, postures inadequades o
moviments repetitius.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb substàncies químiques.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Seguirem les instruccions del fabricant per al muntatge de tots els components de la instal·lació.
Totes les operacions d'instal·lació i connexions haurà de ser realitzat per personal especialitzat.
Seguir les indicacions marcades pel projecte d'instal·lació.
Abans de la connexió de la xarxa, comprovar que no hi ha elements no desitjats connectats.
No apilarem el material a la vora del forjat o de la coberta.
Guardarem distàncies de seguretat amb línies elèctriques aèries.
Se suspendran els treballs si plou.
Col·locarem plataformes de seguretat de vora de coberta.
Totes les operacions d'instal·lació i connexions hauran de ser realitzades per personal especialitzat.
S'hauran de seguir en tot moment les indicacions marcades pel projecte d'instal·lació.
Col·locarem baranes o xarxes en els buits del forjat.
Usarem guants de neopré en els treballs d'obra.
Les eines i aparells elèctrics empleats en la fixació de les plaques estaran en perfectes condicions d'utilització,
no presentant talls, entroncaments i la seva connexió es realitzarà amb connectors certificats mascle-femella.
Seguirem les instruccions del fabricant per al muntatge de plaques.
Abans de la connexió de la placa a la xarxa elèctrica, comprovar que no hi ha elements connectats a la xarxa.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plans; estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent
d'aire' i il·luminació artificial si és el cas.
Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanç, apilant la runa per al
seu abocament per les baixants, per a evitar el risc de aixafades sobre objectes.
La il·luminació dels talls de llanterneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del
paviment, entorn dels 2 m.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Guants de goma, o de P.V.C.
- Vestit per a temps plujós.
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari)

Cobertes - Terrats - Transitables
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
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S'inclouen en aquesta unitat les cobertes visitables considerant-se les operacions següents :
A. Faldó sobre barandatets :
Primerament s'estendrà sobre la superfície neta i seca del forjat l'imprimador de base asfàltica .
A continuació es col·locarà una barrera de vapor, que estarà formada per 1.5 kg/m2 d'oxiasfalt.
Es col·locaran els envanets de maó presa amb morter de guix, amb 25 per cent de buits per a ventilació,
col·locant l'aïllament tèrmic entre els envanets.
Es col·locaran els bards donats suport sobre els envanets.
Es rematarà la formació de pendents mitjançant una capa de morter de ciment.
Es col·locarà la làmina impermeabilitzant sobre la dita capa de morter.
Es rematarà la coberta mitjançant la col·locació del solado i el seu morter d'adherència.
B. Faldó de formigó:
Primerament s'estendrà sobre la superfície neta i seca del forjat l'imprimador de base asfàltica.
A continuació es col·locarà una barrera de vapor, que estarà formada per 1.5 kg/m2 d'oxiasfalt.
El pendent es realitzarà mitjançant formigó.
Es rematarà la formació de pendents mitjançant una capa de morter de ciment.
Es col·locarà la làmina impermeabilitzant sobre la dita capa de morter.
Es rematarà la coberta mitjançant la col·locació del solado i el seu morter d'adherència.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Formigonera basculant.
• Eines manuals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Àrids.
• Rajoles de ciment.
• Ciment.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al buit.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes a nivells inferiors.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cremades (segellats,
impermeabilitzacions en calent).

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops o Talls per maneig d'eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
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Tant el personal d'obra com el d'impermeabilització seran coneixedors dels riscs de l'execució de cobertes
planes, i del mètode correcte de posada en obra de les unitats integrants de la coberta.
S'instal·laran per mitjà de peus drets sobre mordasses de compromís, baranes de suplement fins a aconseguir
els 90 cm. d'alçada sobre els pitets definitius de fàbrica.
El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten les
caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura.
Els treballs en coberta s'iniciaran amb la construcció de pitet de rematada xarxa.
Es tendiran cables d'acer ancorats a <<puntos fuertes>> ubicats en els pitets de tancament, segons detall de
plans que els que amarrar el fiador del arnés de seguretat durant les labors sobre el forjat de coberta.
Es mantindran les bastides metàl·lics tubulars empleats en la construcció de les façanes perquè actuen com a
protecció del risc de caigudes des de la coberta. En la coronació d'estos bastides s'establirà una plataforma
quallada de tauler en tota la seva amplària, completant-se amb un entaulat de fusta l'altura del qual
sobrepasse en 1 m. La cota de perímetre de la coberta.
Tots els buits de la coberta romandran tapats amb fusta acanada al forjat, fins a l'inici del seu tancament
definitiu. Es descobriran conforme vagen a tancar-se.
L'accés a la coberta per mitjà d'escales de mà, no es practicarà per buits inferiors a 50 x 70 cm., sobrepassant
a més l'escala en 1 m., l'altura a salvar.
El formigó de formació de pendents (o el formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) se servirà en coberta per mitjà del
cubilot de la grua torre.
S'establiran <<caminos de circulación>> sobre les zones en procés de forjat, (o d'enduriment), formats per una
amplària de 60 cm.
Les planxes de poliestiré (de bromera i assimilables) es tallaran sobre bla. Només s'admeten talls sobre el sòl per
als xicotets ajustos.
Els recipients per a transportar materials de segellat s'ompliran al 50 per cent per a evitar vessaments
innecessaris.
Es paralitzaran els treballs sobre la coberta sota règim de vents superiors als 60 km/h., (pluja, gelades i neu).
Existirà un magatzem habilitat per als productes bituminosos i inflamables ubicat segons plans.
Es conservarà perfectament al llarg del temps enservei, en ordre i net, el magatzem de productes inflamables
cuidant no quede interrompuda la seva ventilació. En l'exterior, junt amb l'accés, existirà un extintor de pols sec.
Les bombones de gasos, (butà o propà), de les animetes o llumins de segellat de materials bituminosos,
s'emmagatzemaran separades d'estos en posició vertical i a l'ombra.
S'instal·laran rètols de <<perill d'incendis por uso de sopletes a mecheros de gas>> en els accessos a la coberta,
per a recordar aquest risc constantment al personal.
Les planxes de materials aïllants lleugeres, s'hissaran a la coberta segons detall de plans, evitant les
sobrecàrregues puntuals.
Els acopis de rotllos de material bituminós s'executaran sobre dorments i entre calzos que impedisquen que es
desplomen i roden per la coberta.
Es comprovarà que han sigut apagats les llumins o bufadors a la interrupció de cada període de treball.
L'hissat de la grava de rematada de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. Queden prohibits
els <<colmos>> que puguin ocasionar vessaments accidentals.
Les plataformes de hissat de grava es governaran per mitjà de caps, mai directament amb les mans o el cos.
La grava es depositarà sobre coberta (llosetes, català, gres, etc.), s'hissarà sobre plataformes emplintades
empaquetatges segons són servits pel fabricant, perfectament apilats i anivellats els paquets i lligat el conjunt
a la plataforma de hissat per a evitar vessaments durant el transport.
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Les caixes de paviment de la coberta, es repartiran per al seu posterior posada en obra segons detall de plans,
per a evitar sobrecàrregues.
En tot moment es mantindrà neta i lliure d'obstacles que dificulten la circulació o els treballs, la coberta que
s'executa.
Els plàstics, cartó, paper i fleixos, procedents dels diversos empaquetatges, s'apilaran immediatament que
s'hagin obert els paquets, per a la seva eliminació posterior.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Guants de goma o PVC.
• Arnés de seguretat.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós.
A més per a la manipulació de betums i asfalts en calent, s'utilitzaran :
• Calçat de cuir.
• Polaines de cuir.
• Manils de cuir.

Revestiments - Paraments - Enrajolats - Taulellet vidre
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Es consideren incloses dins d'esta unitat d'obra la relació d'operacions que es detallen :
Els paraments seran netejats, llavats i aplomats.
L'entaulellat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar este.
Es rebutjaran els baldosenes defectuosos o trencats.
Es col·locaran els taulellets a punta de paleta, i la coca de morter cobrirà la totalitat de la superfície del taulellet.
Es col·locaran els taulellets amb morter cua.
Es comprovarà la planeidad de la superfície entaulellada amb un regle.
Una vegada executat l'entaulellat es rejuntarà amb ciment blanc o de color. Després de la rejuntada els
taulellets es netejaran amb fregall sec 12 hores després d'efectuat la rejuntada.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Morter adhesiu.
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Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes sobre les persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops contra objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Talls pel maneig d'objectes i eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatitis per contactes amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls per utilització de màquines-eina.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels treballs realitzats en
ambients pulverulents.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapades pels mitjans d'elevació i
transport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
El tall de les peces ceràmiques a màquina ('tronzadora radial' o 'serra de disc') haurà de fer-se per via humida,
submergint la peça a tallar en un poal amb aigua, per a evitar la formació de pols ambiental durant el treball.
El tall de les plaquetes i la resta de peces ceràmiques s'executarà a la intempèrie, per a evitar respirar aire amb
gran quantitat de pols.
Els buits en el sòl romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertesen la fase
d'estructura.
Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.
formats per 3 taulers travats entre si.
Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, Banyeres, etc.
Es prohibeix l'ús de cavallets en tribunes, sense protecció contra les caigudes des d'alçades.
Per a la utilització de cavallets en balcons, s'instal·laran xarxes tenses de seguretat, en evitació de les caigudes
des d'altura.
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el sòl entorn dels 2 m.
La il·luminació per mitjà de portàtils es farà amb <<portallums estanc amb mànec aïllant >> i reixeta de
protecció de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.
Els talls es netejaran de retalls i desperdicis de pasta, apilant les runes ordenadament per a la seva evacuació
per mitjà de baixants de runes.
Es prohibeix llançar les runes directament pels buits de façana o dels patis interiors.
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Les caixes de plaquetes, s'apilaran en les plantes repartides junt amb els talls on es vaja a instal·lar, situades el
més allunyades possible als vans, en evitació de sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes en arreplega, mai es disposaran de manera que obstaculitzen els llocs de pas, per a
evitar els accidents d'entropessó.
Quan es manege petita maquinaria elèctrica s'evitarà que entre en contacte amb humitats o entollades
d'aigua, en evitació d'electrocucions.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Màscares antipols amb filtre mecànic.
• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós.

Revestiments - Paraments - Esquerdejats
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la relació d'operacions que es detallen :
Primerament es procedirà a la neteja de la superfície.
Una vegada humitejada la superfície s'aplicarà el morter i es planejarà de manera que aquest s'introdueixi en
les irregularitats del suport, per a augmentar la seva adherència.
Quan l'esquerdejat tingui un acabat rugós, se li donarà directament el pas de regla.
Quan l'esquerdejat tingui un acabat remolinat, s'aconseguirà passant sobre la superfície encara fresca, el
remolinador mullat en aigua, fins a aconseguir que aquesta quedi plana. En exteriors quan vagi despiezat, la
profunditat de la llaga serà de 5 mm.
Quan l'esquerdejat tingui un acabat brunyit, s'aconseguirà aplicant sobre la superfície encara no endurida,
amb plana una pasta de ciment tapant porus i irregularitats, fins a aconseguir una superfície llisa. En exteriors
quan vagi despiezat, la profunditat de la nafra serà de 5 mm.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Formigonera basculant.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

- Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

- Talls pel maneig d'objectes i eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Dermatitis per contactes amb el
ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Talls per utilització de màquines-eina.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Els derivats dels treballs realitzats en
ambients pulverulents.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

- Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Contactes amb l'energia elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
En tot moment es mantindran netes i ordrenades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs
de guarnit i lluït per a evitar els accidents per esvaró.
Les bastides per a guarnit i lluït d'interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de
material, etc., per a aquestsfins, per a evitar els accidents per treballar sobre superfícies insegures.
Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, sense protecció contra les caigudes des d'alçades.
Es penjaran els elements ferms de l'estructura, cables en què amarrar el fiador de l'arnés de seguretat per a
realitzar els treballs sobre cavallets en els llocs amb risc de caiguda des d'altura, segons detalls en plans.
Per a la utilització de cavallets en balcons, s'instal·laran xarxes tenses de seguretat entre la tribuna superior i la
que servix de suport, segons detall en plans, en evitació del risc de les caigudes des d'altura.
Per a la utilització de cavallets en balcons, s'instal·larà un tancament provisional format per <<peus drets>>
encunyats en sòl i sostre, segons detall de plans, als que s'amarraran taulers o barres formant una barana sòlida
de 90 cm. D'altura, mesurats des de la superfície de treball sobre les cavallets. La barana constarà de
passamans, llistó intermedi i sòcol.
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el sòl entorn dels
2 m.
La il·luminació per mitjà de portàtils, es farà amb <<portallums estanc amb mànec aïllant>> i <<reixeta>> de
protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els alimentarà a tensió de seguretat.
El transport de <<miras>> sobre carretons, s'efectuarà lligant fermament el paquet de mires a la carretó, per a
evitar els accidents per enfonsament de les mires.
El transport de sacs aglomerants o d'àrids es realitzarà preferentment sobre carretó de mà, per a evitar
sobreesforços.
Els sacs d'aglomeras, s'apilaran ordenadament repartits junt amb els talls en què se'ls vaja a utilitzar, el més
separats possible dels vans, per a evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d'aglomerant, es disposaran de manera que no obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar accidents
per entropessons.
Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m.
S'hauran de senyalitzar degudament la zona d'acopis.
Equips de protecció individual
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Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat.
- Guants de P.V.C. o de goma.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Arnés de seguretat.
- Màscares antipols amb filtre mecànic.
- Roba de treball.
- Vestits per a temps plujós.
- Ulleres protectores.

Revestiments - Paraments - Guarnits i arrebossats
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la relació d'operacions que es detallen :
Primerament es procedirà a la neteja de la superfície.
Prèviament al revestit, s'hauran rebut els cércols de portes i finestres i repassat la paret, tapant els desperfectes
que pogués haver.
Abans de començar els treballs, es netejarà i humitejarà la superfície que es va a revestir.
En els racons, cantons i guarnicions de buits es disposaran mestres verticals formades per bandes de guix de 12
mm d'espessor. La distància horitzontal entre mestres d'un mateix drap no serà superior a 3 m, per a la qual
cosa se situaran mestres intermèdies quan sigui necessari.
A continuació s'estendrà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb ella.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Formigonera basculant.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes sobre les persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops contra objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Talls pel maneig d'objectes i eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatitis per contactes amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes amb l'energia elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
En tot moment es mantindran netes i ordrenades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs
de guarnit i lluït per a evitar els accidents per esvaró.
Les bastides per a guarnit i lluït d'interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de
material, etc., per a aquestsfins, per a evitar els accidents per treballar sobre superfícies insegures.
Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, sense protecció contra les caigudes des d'alçades.
Es penjaran els elements ferms de l'estructura, cables en què amarrar el fiador de l'arnés de seguretat per a
realitzar els treballs sobre cavallets en els llocs amb risc de caiguda des d'altura, segons detalls en plans.
Per a la utilització de cavallets en balcons, s'instal·laran xarxes tenses de seguretat entre la tribuna superior i la
que servix de suport, segons detall en plans, en evitació del risc de les caigudes des d'altura.
Per a la utilització de cavallets en balcons, s'instal·larà un tancament provisional format per <<peus drets>>
encunyats en sòl i sostre, segons detall de plans, als que s'amarraran taulers o barres formant una barana sòlida
de 90 cm. D'altura, mesurats des de la superfície de treball sobre les cavallets. La barana constarà de
passamans, llistó intermedi i sòcol.
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el sòl entorn dels
2 m.
La il·luminació per mitjà de portàtils, es farà amb <<portallums estanc amb mànec aïllant>> i <<reixeta>> de
protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els alimentarà a tensió de seguretat.
El transport de <<miras>> sobre carretons, s'efectuarà lligant fermament el paquet de mires a la carretó, per a
evitar els accidents per enfonsament de les mires.
El transport de sacs aglomerants o d'àrids es realitzarà preferentment sobre carretó de mà, per a evitar
sobreesforços.
Els sacs d'aglomeras, s'apilaran ordenadament repartits junt amb els talls en què se'ls vaja a utilitzar, el més
separats possible dels vans, per a evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d'aglomerant, es disposaran de manera que no obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar accidents
per entropessons.
Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m.
S'hauran de senyalitzar degudament la zona d'acopis.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Màscares antipols amb filtre mecànic.
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• Roba de treball.
• Vestits per a temps plujós.
• Ulleres protectores.

Revestiments - Paraments - Pintures - Plàstica
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es consideren incloses dintre d'aquesta unitat d'obra de pintures al plàstic, la relació d'operacions que es
detallen :
Primerament es procedirà a la neteja de la superfície.
Es realitzarà un escatat de petites adherències i imperfeccions.
A continuació s'aplicarà una mà de fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, impregnant, els porus de la
superfície del suport. Es realitzarà un plastecit de faltes, repassant les mateixes amb una mà de fons aplicada
a brotxa, corró o pistola.
S'aplicarà a continuació dues mans d'acabat amb un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Bastides de cavallets.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Pintures.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cossos estranys en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els derivats dels treballs en atmosferes
nocives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes amb substàncies corrosives.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de la ruptura de les
mànegues dels compressors.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contactes amb l'energia elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats en els plans, mantenint-se sempre la ventilació per tir
d'aire, per a evitar els riscs d'incendis i d'intoxicacions.
S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.
Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·larà un senyal de "perill d'incendis" i una altra
de "prohibit fumar".

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 125 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Els bots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulers de repartiment de càrregues en evitació de
sobrecàrregues innecessàries.
Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o
incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.
Els emmagatzemaments de recipients amb pintura que continga nitrocel·lulosa, es realitzaran de tal forma que
pugui realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per a evitar el risc d'inflamació.
S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant.
Es tendiran cables de seguretat amarrats a punts forts segons plans, dels que amarrar el fiador de l'arnés de
seguretat en les situacions de risc de caiguda des d'altura.
Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplària mínima de 60 cm., per a evitar els
accidents per treballs realitzats sobre superfícies angostes.
Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables, per a evitar la realització
de treballs sobre superfícies insegures.
Es prohibeix en aquesta obra, la utilització de les escales de mà en els balcons, sense haver posat prèviament
els mitjans de protecció col·lectiva, per a evitar els riscs de caigudes al buit.
La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment entorn
dels 2 m.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant <<portallums estanc amb mànec aïllant>> i reixeta de
protecció de la bombeta; alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibeix el conexionado de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de
les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus <<tisores>>, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora
d'obertura, per a evitar el risc de caigudes per inestabilitat
Les operacions d'escatats, per mitjà de lijadora elèctrica de mà, s'executaran sempre sota ventilació per
<<corrent d'aire>>, per a evitar el risc de respirar pols en suspensió.
L'abocament de pigments en el suport es realitzarà des de la menor alçada possible, en evitació d'esquitxades
i formació d'atmosferes pulverulentes.
Es prohibeix fumar o menjar en les estades en què es pinte amb pintures que continguin dissolvents orgànics o
pigments tòxics.
Procurarem evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell.
Usarem protectors auditius en l'ocupació de compressors d'aire.
Usarem màscares especifiques per a evitar inhalar els vapors procedents de la pintura
S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics de la necessitat una profunda higiene
personal, abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'empren pintures
inflamables, per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi).
Les pintures de cintres de l'obra s'executarà des de l'interior de "guindoles" de soldador, amb el fiador de l'arnés
de seguretat amarrat a un punt ferm de la pròpia cintra.
Es tendiran xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de l'estructura, segons detalls de plans, sota el tall de
pintura de cintres (i assimilables) per a evitar el risc de caiguda des d'alçades.
Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament, durant les operacions de pintura de
carrils, en prevenció d'atrapaments o caigudes d'alçades.
Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions, durant els treballs de pintura de
senyalització.
Haurà de senyalitzar-se degudament la zona d'acopis.
Equips de protecció individual
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Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Màscara amb filtre mecànic específic recanviable.
• Màscara amb filtre químic específic recanviable.
• Roba de treball.
• Ulleres protectores.

Revestiments - Sòls i escales - Peces rígides - Rajoleta hidràulica
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es consideren incloses dintre d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents:
Inicialment sobre el forjat o sola s'estendrà una capa de sorra sobre la qual anirà estenent-se el morter de
ciment cuidant que quedi una superfície contínua de seient del solat.
Prèviament a la col·locació de les rajoles i amb el morter fresc s'empolvorarà aquest amb ciment.
Humitejades les rajoles, es col·locaran sobre la capa de morter a mesura que es vagi estenent.
Finalment s'estendrà la beurada de ciment pintada amb la mateixa tonalitat per al farciment de juntes, i una
vegada seca s'eliminaran les restes de beurada de la mateixa i es netejarà la superfície.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Formigonera basculant.
• Radials elèctriques.
• Eines manuals.
Materials i elements
Relació de materials utilitzats en esta unitat d'obra i que han sigut tinguts presents en l'avaluació de riscs :
• Àrids.
• Rajoles de ciment.
• Ciment.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Talls per maneig d'elements amb arestes
o límitstallants.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Afeccions reumàtiques per humitats en
els genolls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Dermatitis per contacte amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes amb l'energia elèctrica.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida en evitació de lesions per treballar en atmosferes
pulverulentes.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular, s'efectuarà situant-se el tallador a sotavent, per a
evitar en la mesura que es pugui respirar els productes del tall en suspensió.
Els buits en el sòl romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertesen la fase
d'estructura.
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn
a 1.50 m.
La il·luminació per mitjà de portàtils, s'efectuarà amb <<portallums estanc amb mànec aïllant>> proveïts de
reixeta protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles masclefemella.
Les peces de paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament apilades dins de
les caixes de subministrament que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt es flejará o
lligarà a la plataforma de hissat o transport per a evitar els accidents per vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades en l'interior de jaulones de transport, en evitació
d'accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats en l'interior de jaulones de hissat, en evitació d'accidents
per vessament de la càrrega.
En els llocs de trànsit de persones es fitaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, en
evitació d'accidents per caigudes.
Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar
els accidents per entropessó.
Quan estiga en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicantse itineraris alternatius per mitjà de senyals de direcció obligatòria.
Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l'estructura, segons detall de plans, dels que
amarrar el fiador de l'arnés de seguretat per a realitzar els treballs d'instal·lació del esglaonat definitiu de les
escales.
Els talls es netejaran de retalls i desperdicis de pasta, apilant les runes ordenadament per a la seva evacuació
per mitjà de baixants de runes.
Es prohibeix llançar les runes directament pels buits de façana o dels patis interiors.
Les caixes de les peces del paviment, s'apilaran en les plantes repartides junt amb els talls on es vaja a instal·lar,
situades el més allunyades possible als vans, en evitació de sobrecàrregues innecessàries.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de PVC o de goma.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
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• Màscares antipols amb filtre mecànic.
• Roba de treball.
• Ulleres protectores.

Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Rètol i senyalització
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclouen en aquesta unitat, els senyals, indicadors, lluminosos o llums, que tenen com a finalitat, indicar,
senyalitzar o donar a conéixer per endavant determinats perills.
Quan les dimensions del senyal ho requereixi, s'utilitzarà un camió-grua per a descarregar-la i manipular-la
durant la seva fixació.
En aquest cas, durant el muntatge es deixarà lliure i fitada una zona del mateix ràdio a l'alçada de la mateixa
mas 5 m.
En els treballs de senyalització exteriors, és necessari que la zona de treball quedi degudament senyalitzada
amb una tanca i llums vermelles durant la nit.
La instal·lació elèctrica es farà sense tensió en la línia.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de pujada, fixació, anivellació i conexionat
a la xarxa.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Trepants de batería.
• Eines manuals.
• Bastides de cavallets.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes a distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops o talls per maneig de eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops o talls per maneig de xapes
metàl·liques.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
La senyalització es portarà d'acord amb els principis professionals de les tècniques i del coneixement del
comportament de les persones als que va dirigida la senyalització i seguint les especificacions del projecte, i
especialment, es basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són :
1. Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a l'interessat (suposa que cal
anunciar els perills que es presenten en l'obra).
2. Que les persones que la perceben, vegen el que significa. Rètols com a PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada
llegits, complixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (consistix
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en el fet que les persones perceben el missatge o senyal, la qual cosa suposa una educació preventiva o
de coneixement del significat d'eixos senyals).
L'apili de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per a evitar entropessons.
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com a peces trencades, embolcalls, palets,
etc.
La col·locació de cada un dels serveis ho realitzarà personal especialitzat en el mateix.
La eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material
aïllant normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres
que estiguen en bon estat.
Abans que les instal·lacions entren en càrrega, es revisaran perfectament les connexions de mecanismes,
proteccions i passos per arquetes.
Els instal·ladors aniran equipats amb bótes de seguretat, guants aïllants, casc, bótes aïllants de seguretat, roba
de treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprobadors de tensió i eines aïllants.
En llocs on existeixin instal·lacions enservei, es prendran mesures addicionals de prevenció i amb l'equip
necessari, descrit en el punt anterior.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Jupetí reflector.

Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Urbà
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclou tot el mobiliari urbà (papereres, jocs infantils, bancs, tests,...) que prèviament s'hagi definit en projecte i
l'objectiu del qual sigui per a habilitar la zona urbana.
S'utilitzarà un camió-grua per a descarregar-ho i manipular-ho durant la seva fixació.
Durant el muntatge es deixarà lliure i fitada una zona del mateix ràdio a l'alçada dels elements mes 5 m. És
necessari que la zona de treball quedi degudament senyalitzada.
La instal·lació elèctrica en els elements que hagin de connectar-se a la xarxa, es farà sense tensió en la línia.
Es consideren incloses dintre d'aquesta unitat d'obra les operacions de descàrrega, pujada, fixació (amb
excavació d'ancoratges quan procedeixi), anivellació i conexionat a la xarxa quan procedeixi.
Mitjans materials
Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:
• Trepants de batería.
• Martell perforador.
• Eines manuals.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc
Talls en mans per objectes i eines.

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Danyós

Moderat

Evitat

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes des del mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops amb materials, eines, martells i
maquinària lleugera.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Se senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari urbà.
L'apili dels mateixos mai obstaculitzarà les zones de pas de vianants i/o operaris, per a evitar entropessons,
caigudes o accidents, havent d'arreplegar-se de manera que no produïsca cap perill.
Les restes de cartonatge i embalatges s'apilaran degudament en evitació d'accidents i sent retirats al finalitzar
cada jornada de treball.
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com a peces trencades,
runes, etc .
La zona d'arreplega estarà degudament senyalitzada.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.

Senyalització i equipament - Jardineria
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es realitzarà prèviament una neteja del terreny i posteriorment l'excavació de terres per a la col·locació de
l'espècie arbòria o arbustos.
L'excavació s'efectuarà amb la major antelació possible sobre la plantació, per a afavorir la meteorització de
les terres. El volum d'excavació serà el que conste expressament en el Projecte.
El marc de plantació estarà determinat en els Plànols i tindrà en compte el desenvolupament vegetatiu òptim
de la planta.
S'utilitzarà un camió-grua per a descarregar i manipular les espècies durant el seu assentisc.
Es consideren incloses dintre d'aquesta unitat d'obra les operacions d'excavació del terreny, pujada, fixació,
orientació i anivellació de la plantació, l'abonat, la poda (quan sigui procedent) i les subjeccions i proteccions.
Per a garantir la immobilització de l'arbrat acabat de plantar, evitar la seva inclinació, fins i tot el seu
derrocament per acció del vent, per falta de civisme o per l'acció de vehicles, es col·locarà un o diversos tutors
ancorats en el sòl i de grandària proporcional a la planta, segons descripció de Projecte i que anirà lligat a la
planta evitant el fregament amb aquestes, i el contacte en cas d'esser de ferro per a evitar cremades; també
s'evitarà que els lligamns puguin estrangular-la o produir ferides en l'escorça, per la qual cosa s'ha de col·locar
al voltant del lligam una protecció.
Mitjans materials
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Relació d'equips tècnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra :
• Retropala o carregadora retroexcavadora.
• Eines manuals.

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
unitat d'obra
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Talls deguts al maneig de les eines de
treball.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops amb materials, eines, maquinaria.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes des del mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes des de distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atropellaments de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Al·lèrgies.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
L'apili de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per a evitar entropessons.
Una vegada finalitzat el treball, se substituirà la senyalització definitiva de vials.
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com a peces trencades, embolcalls, palets,
etc.
Se senyalitzarà la zona d'arreplega.
Durant les operacions de descàrrega i col·locació, es deixarà lliure i fitada una zona del mateix ràdio a l'altura
de la plantació mes 5 m. És necessari que la zona de treball quede degudament senyalitzada amb una tanca
i llums roges durant la nit (si procedix).
Les proteccions tendents a evitar la caiguda o enfonsament dels arbres se senyalitzaran convenientment per
a evitar que suposen una barrera arquitectònica per a invidents.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• Ulleres de seguretat (per a evitar projeccions als ulls).
• Roba contra el mal temps
• Jupetí refrectant.

6. Equips tècnics
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen les condicions
tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua reglamentació
especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra, amb identificació dels
riscs laborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscs,
incloent la identificació de riscs en relació amb l'entorn de l'obra en què es troben.
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6.1. Maquinària d'obra
6.1.1. Maquinària de moviment de terres
Retropala o carregadora retroexcavadora
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem la retroexcavadora per a l'excavació de rases, degut al fet que la pala té la cullera amb l'obertura
cap avall.
Les culleres, disposaran de dents intercambiables i amb fulles laterals, està muntada en l'extremitat del braç,
articulat al capdavant de ploma; aquesta al seu torn, està articulada sobre la plataforma. La cullera és fixa,
sense comporta de buidatge.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Atropellament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcada de la màquina

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xoc contra altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones des de la màquina

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Soroll propi i de conjunt

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar flonjalls i enfangats excessius que minvin la
seguretat de la circulació de la maquinària.
No s'admetran en aquesta obra màquines que no vengen amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic
de seguretat.
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en el sòl.
La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per a poder desplaçar-se amb la
màxima estabilitat.
Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.
La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.
Es prohibirà transportar persones en l'interior de la cullera.
Es prohibirà hissar persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de reculada.
Es prohibirà arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la pala.
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Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin en l'interior de pous o rases
pròxims al lloc d'excavació.
Es fitarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina.
Es prohibe en la zona de la realització de treballs, la permanència de persones.
Es prohibirà en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces,
canonades, etc., en l'interior de les rases.
Es prohibirà realitzar treballs en l'interior de les trinxeres o rases, en la zona d'abast del braç de la retro.
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la corresponent normativa preventiva, abans
de l'inici dels treballs.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Cinturó elàstic antivibratori.
• Calçat antilliscant.
• Botes impermeables (terreny enfangat).

6.1.2. Maquinària d'elevació
Camió grua hidràulica telescòpica
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Grua sobre camió en el qual abans d'iniciar les maniobres de càrrega, s'instal·laran tascons d'immobilització en
les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors.
Aquesta grua ha estat triada perquè es considera que per a la naturalesa de l'operacions a realitzar en l'obra
és el mitjà més apropiat des del punt de vista de la seguretat de manipulació de càrregues.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Bolcada del camió

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al pujar o al baixar

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atropellament de persones

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Desplomi de la càrrega

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per la caiguda de paraments

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Desplomi de l'estructura en muntatge

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cremades al fer el manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Les maniobres en la grua seran dirigides per un especialista.
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Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.
El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista.
Si això no és possible les maniobres seran dirigides per un especialista.
Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100 .
Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.
Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió.
Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió.
Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.
El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.
S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva
col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar
greus accidents.
No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 Km/h.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Cinturó elàstic antivibratori.
• Calçat antilliscant.

6.1.3. Maquinària de transport
Camió transport
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, utilitzant-se
en transport de materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar notables economies en temps
de transport i càrrega.
Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de
l'excavadora.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per a permetre la circulació fins i
tot l'encreuament d'ells.
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de l'operacions a realitzar
en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Atropellament de persones

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs contra altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Bolcades per fallada de talussos

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Si es tractés d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha manejat, sol·liciti les instruccions pertinents.
Abans de pujar a la cabina per a arrencar, inspeccionar al voltant i sota vehicle, per si hagués alguna anomalia.
S'haurà de fer sonar el claxon immediatament abans d'iniciar la marxa.
Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua.
No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos.
Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària.
No s'haurà de circular mai en punt mort.
No s'haurà de circular massa pròxim al vehicle que ho precedeixi.
No s'haurà de transportar passatgers fora de la cabina.
S'haurà de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb l'aixecat.
No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-lo calçat prèviament.
Tots els camions que realitzin labors de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de
manteniment i conservació.
Abans d'iniciar les labors de càrrega i descàrrega estarà el fre de mà posat i les rodes estaran immobilitzades
amb tascons.
L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió.
Si fa mancada, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat.
La càrrega es taparà amb una lona per a evitar despreniments.
Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si és necessari es lligaran.
A. Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega.
L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al
Cap de la quadrilla de càrrega i descàrrega.
D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del Cap de quadrilla al peu d'aquest escrit.
Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes en les
mans.
Usar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops en els peus.
Pujar a la caixa del camió amb una escala.
Seguir sempre les indicacions del Cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents.
Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordres i no tocar-les mai directament amb les mans.
No saltar a terra des de la caixa, perill de fractura dels talons.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
• Roba de treball.
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• Guants de cuir.
• Cinturó elàstic antivibratori.
• Calçat antilliscant.

Camió basculant
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquest tipus de camió s'utilitzarà en diverses operacions en l'obra per a transportar volums de terres o roques
per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per a permetre la circulació fins i
tot l'encreuament d'ells. Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de
l'operacions a realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Atropellament de persones (entrada,
sortida, etc.)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs contra altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Bolcada del camió

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda (al pujar o baixar de la caixa)

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapades (obertura o tancament de la
caixa)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Mesures preventives de caràcter general :
Els camions basculant que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de
funcionament :
• Fars de marxa cap a endavant.
• Fars de marxa cap a enrere.
• Intermitents d'avís de gir.
• Pilots de posició davanters i del darrere.
• Servofrè.
• Fre de mà.
• Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
• Cabina antibolcada antiimpacte.
• Aire condicionat en la cabina.
• Tendals per a cobrir la càrrega.
Manteniment diari :
Diáriamente, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:
• Motor.
• Sistemes hidràulics.
• Frens.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

• Direcció.

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 137 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

• Llums.
• Avisadores acústics.
• Pneumàtics.
La càrrega seca es regarà per a evitar aixecar pols.
Es prohibirà carregar-los per sobre de la seva càrrega màxima.
Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.
Mesures preventives a seguir pel conductor :
La caixa serà baixa da immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans d'emprendre la marxa.
Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra.
Si per qualsevol circumstància hagués de parar en la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.
Es prohibirà expressament carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per a
prevenir els riscs de sobrecàrrega.
El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega.
Per a pujar i baixar del camió utilitzar els graons i les rosteixes disposades en el vehicle.
No pujar a la màquina utilitzant les llandes, rodes o altres sortints.
No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
No treballar amb el camió en situacions de -mitja avaria-, abans de treballar, reparar-lo bé.
Abans d'engegar el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà. No
guardar carburant ni draps greixats en el camió, es pot calar foc.
Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden sofrir cremades.
Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-lo amb guants, no fumar ni
acostar foc.
Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.
Al parar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
Si fa mancada arrencar el camió amb la bateria d'altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la
bateria són inflamables i podria explotar.
Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
Abans de pujar a la cabina, fer un volt completa al vehicle per a vigilar que no hagi ningú dormint prop.
No arrencar el camió sense haver baixa t la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i
el camió al mateix temps.
Evitar també, que ningú toqui terra i camió al mateix temps, hi ha molt perill d'electrocució.
Equips de protecció individual
Relació d'EPI's necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
• Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
• Roba de treball.
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• Guants de cuir.
• Cinturó elàstic antivibratori.
• Calçat antilliscant.
• Roba d'abric (en temps fred).

Camió contenidor
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per a transportar els contenidors on s'aboquen els enderrocs i les
terres tretes de l'obra a realitzar.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per a permetre la circulació fins i
tot l'encreuament d'ells.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Atropellament de persones (entrada,
sortida, etc.)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs contra altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Bolcada del camió

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda al pujar o baixar de la caixa

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapades en la pujada o baixa da del
contenidor

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
A. Mesures preventives de caràcter general
Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament
:
• Fars de marxa cap a endavant.
• Fars de marxa cap a enrere.
• Intermitents d'avís de gir.
• Pilots de posició davanters i del darrere.
• Servofrè.
• Fre de mà.
• Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
• Cabina antivuelco antiimpacto.
• Aire condicionat en la cabina.
• Tendals per a cobrir la càrrega.
B. Manteniment diari
Diáriamente, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de :
• Motor.
• Sistemes hidràulics.
• Frens.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

• Direcció.

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 139 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

• Llums.
• Avisadores acústics.
• Pneumàtics.
La càrrega seca es regarà per a evitar aixecar pols.
Es prohibirà carregar-los per sobre de la seva càrrega màxima.
Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.
C. Mesures preventives a seguir pel conductor
Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra.
Si per qualsevol circumstància hagués de parar en la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.
Es prohibirà expressament carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per a
prevenir els riscs de sobrecàrrega.
El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega.
Per a pujar i baixar del camió utilitzar els graons i les rosteixes disposades en el vehicle.
No pujar a la màquina utilitzant les llandes, rodes o altres sortints.
No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
No treballar amb el camió en situacions de -mitja avaria-, abans de treballar, reparar-lo bé.
Abans d'engegar el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà.
No guardar carburant ni draps greixats en el camió, es pot calar foc.
Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden sofrir cremades.
Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-lo amb guants, no fumar ni
acostar foc.
Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.
Al parar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
Si fa mancada arrencar el camió amb la bateria d'altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la
bateria són inflamables i podria explotar.
Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
Abans de pujar a la cabina, fer un volt completa al vehicle per a vigilar que no hagi ningú dormint prop.
No arrencar el camió sense haver baixa t la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i
el camió al mateix temps.
Evitar també, que ningú toqui terra i camió al mateix temps, hi ha molt perill d'electrocució.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
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• Cinturó elàstic antivibratori.
• Calçat antilliscant.
• Roba d'abric (en temps fred).

6.1.4. Maquinària compactació i estès
Compactadora de corrons
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions en els
corrons per a accentuar la seva funció s'utilitzarà en les operacions de compactat en l'obra.
El rodament de la compactadora successivament sobre les diferents capes col·locades constituïx un excel·lent
aprisonament.
S'utilitzarà per a la compactació de terrenys coherents, secs i humits, per a terres pulverulents i materials
disgregats.
També es pot utilitzar per a la compactació dels revestiments bituminoses i asfalts de determinades operacions
de l'obra.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Bolcada

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Els derivats d'operacions de
manteniment (cremades, Talls, etc.)

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Pols ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al pujar o baixar de la
màquina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Estaran dotades de fars de marxa cap a davant i de reculada, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de
seguretat antibolcada i antiimpactos i un extintor.
Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció,
llums, botzina reculada, transmissions, cadenes i pneumàtics.
Es prohibirà treballar o romandre dintre del ràdio d'acció de la compactadora de rodes, per a evitar els riscs
per atropellamentsamentsament.
Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora de rodes, per a evitar els riscs
de caigudes o d'atropellamentsamentsaments.
Es prohibiran les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en prevenció de
riscs innecessaris.
Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzats de tràfic.
Equips de protecció individual
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :

• Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Cinturó elàstic antivibratori.
• Calçat antilliscant.
• Botes impermeables (terreny enfangat).
• Picó pneumàtic.
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà (pesa uns 100 Kg.) en determinades operacions de compactat en l'obra, en terrenys humits i per a
sòls pulvurulents (profunditat d'assentat, de 20 a 40 cm.).
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Explosió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Màquina en marxa fora de control

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Projecció d'objectes

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Talls

Alta

Danyós

Important

No eliminat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Abans de posar en funcionament el pisón assegurar-se que estan muntades totes les tapes i carcasses
protectores. Evitarà accidents.
El picó provoca pols ambiental.
Regui sempre la zona a allisar, o utilitzi una màscara de filtre mecànic recanvi
El picó produïx soroll.
Utilitzi sempre casc o taps antisoroll.
Evitarà perdre agudesa d'oïda o quedar-se sord.
No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys.
La posició de guia pot fer-li inclinar l'esquena.
Utilitzi una faixa elàstica i evitarà la lumbalgia.
Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall de plànols, en
prevenció d'accidents.
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El personal que hagi d'utilitzar les màquines d'apiconar, coneixerà perfectament el seu maneig i riscs
professionals propis d'aquesta màquina.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat antilliscant.
• Vestits per a temps plujós.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Protectors auditius.
• Safata vibrant.
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà (pesa uns 100 Kg.) per a diverses operacions de compactat en l'obra, en terrenys humits i per a sòls
pulvurulents (profunditat d'assentat, de 20 a 40 cm.).
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Explosió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Màquina en marxa fora de control

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Projecció d'objectes

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Abans de posar en funcionament el pisón assegurar-se que estan muntades totes les tapes i carcasses
protectores. Evitarà accidents.
La safata provoca pols ambiental.
Regui sempre la zona a allisar, o utilitzi una màscara de filtre mecànic recanviable antipols.
La safata produïx soroll.
Utilitzi sempre casc o taps antisoroll.
Evitarà perdre agudesa d'oïda o quedar-se sord.
No deixi el pisón a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys
La posició de guia pot fer-li inclinar l'esquena.
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Utilitzi una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia.

Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall de plànols, en
prevenció d'accidents.
El personal que hagi d'utilitzar les màquines d'apiconar, coneixerà perfectament el seu maneig i riscs
professionals propis d'aquesta màquina.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat antilliscant.
• Vestits per a temps plujós.

6.1.5. Maquinària manipulació de formigó
Camió formigonera
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem camions formigonera per al subministrament de formigó a obra, ja que es considera que són els
mitjans adequats quan la confecció o barreja es realitza en una planta central.
El camió formigonera està format per una cuba o bombo giratori suportat pel bastidor d'un camió adequat
per a suportar el pes.
La cuba o bombo giratori, té forma cilíndrica o bicónica estant muntada sobre la part posterior i en ella
s'efectua la barreja dels components.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Durant la càrrega: Risc de projecció de
partícules de formigó sobre cap i cos del
conductor al no ser recollits per la
tremuja de càrrega.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Durant el transport: Risc de cops a tercers
amb la canaleta de sortida al desplegarse per dolenta subjecció, trencament de
la mateixa o simplement per no haver-la
subjectat després de la descàrrega.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Durant el transport: Caiguda de formigó
per la tremuja a l'haver-se omplert
excessivament.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Durant el transport: Atropellament de
persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Durant el transport: Col·lisions amb altres
màquines.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Durant el transport: Bolcada del camió.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Durant el transport: Caigudes, per
exemple en l'interior d'alguna rasa.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Durant la descàrrega: Cops en el cap al
desplegar la canaleta.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat
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al transportar les canaletes auxiliars o a la
conducta a unir-les a la canaleta de
sortida per no seguir normes de
manutenció.
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Durant la descàrrega: Cops a tercers
situats en el ràdio de gir de la canaleta
al no fixar aquesta i estar persones
alienes pròximes a l'operació de
descàrrega de formigó.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Durant la descàrrega: Caiguda
d'objectes damunt del conductor o els
operaris.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Durant la descàrrega: Cops amb el
cubilot de formigó.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Riscs indirectes generals: Risc de bolcada
durant el maneig normal del vehicle per
causes degudes al factor humà (curt de
vista i no anar proveït d'ulleres, atacs de
nervis, de cor, pèrdua de coneixement,
tensió alterada, estar embriac, falta de
responsabilitat, lentitud en els reflexos),
mecànics (peces mal ajustades,
trencament de frens, desgast en els
pneumàtics o malament inflat dels
mateixos.)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Riscs indirectes generals: Risc d'incendi
per un curtcircuit produït en la instal·lació
elèctrica, combustible, etc., per una
fallada tècnica o humà. Risc de
lliscament del vehicle per estar relliscosa
la pista, dur les cobertes del vehicle en
mal estat de funcionament, treballs en
terrenys pantanosos o en grans
pendents.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops pel cubilot al baixar o al pujar
carregat amb el mateix com a
conseqüència d'un mal maneig del
sistema de transport utilitzat.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops per objectes caiguts de l'alt de
l'obra.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte de les mans i braços amb el
formigó.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Aixafada pel cubilot al desprendre's el
mateix per una fallada en el sistema de
transport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de formigó sobre els
treballadors situats sota la trajectòria de
les canaletes de descàrrega.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat
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Atrapades de mans entre el cubilot i la
canaleta de sortida quan el cubilote
baixa buit i el conductor ho agafa
perquè en la seva baixa da quedi en
posició correcta.

Baixa

Atrapades dels peus entre l'estructura de
la base del cubilote i el sòl quan aquest
baixa per a ser carregat.

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 145 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Risc de caiguda d'alçada des de l'alt de
l'escala d'accés a la tremuja de càrrega
durant els treballs d'inspecció i neteja.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Risc de caiguda d'alçada des de l'alt de
la cuba com a conseqüència de pujar a
inspeccionar o a efectuar treballs de
pintura, etc.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
A. Es descriu la seqüència d'operacions que haurà de realitzar el conductor del camió per a cobrir un cicle
complet amb les degudes garanties de seguretat :
1. S'engega el camió i es enfila el camió fins a col·locar la tremuja de càrrega just sota la tremuja de descàrrega
de la planta de formigonat.
2. El conductor del camió es baixa rà del mateix i indicarà a l'operari de la planta de formigonat la quantitat
de formigó que necessita en metres cúbics, accionant els comandaments en la posició de càrrega i la velocitat
de càrrega.
3. Mentre s'efectua la càrrega omplirà el dipòsit d'aigua.
4. Quan la cuba està carregada sona un senyal acústic amb el que l'operari posarà la cuba en la posició de
barreja i procedeix a pujar al camió per a dirigir-se a l'obra.
5. Quan arriba a l'obra, fa girar a la cuba a una velocitat superior a la de transport per a assegurar una barreja
adequada.
6. L'operari, mitjançant una pala, netejarà de residus de formigó la tremuja de càrrega pujant-se per a això a
l'alt de l'escala d'accés a la tremuja de càrrega.
7. Es procedirà a descarregar el formigó amb l'ajuda d'un cubilot o directament amb l'ajuda de canaletes.
8. Es netejarà amb la mànega les canaletes de sortida.
9. La resta de l'aigua s'introduirà en la cuba per a la seva neteja i procedirà a tornar a la planta de formigonat.
10. A l'arribar a la planta es descarrega l'aigua de l'interior de la cuba que durant el trajecte ha anat netejant
de formigó les parets de la cuba.
B. Mesures preventives de caràcter general :
L'escala d'accés a la tremuja ha d'estar construïda en un material sòlid i antilliscant.
En la part inferior de l'escala abatible es col·locarà un segur per a evitar balancejos, que es fixarà a la pròpia
escala quan estigui plegada i al camió quan estigui desplegada.
Així mateix ha de tenir una plataforma en la part superior perquè l'operari se situï per a observar l'estat de la
tremuja de càrrega i efectuar treballs de neteja dotada d'un cercle quitamiedos a 90 cm. d'alçada sobre ella.
La plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400 x 500 mm. i ésser de material consistent.
Per a evitar acumulació de brutícia haurà de ser del tipus de reixeta amb una grandària aproximada de la
secció lliure màxima de 50 mm. de costat.
Aquesta escala solament s'ha d'utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció per un sol operari i
col·locant les assegurances tant abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa.
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La formigonera no ha de tenir parts sortints que puguin ferir o copejar als operaris.
Els elements de la formigonera tals com canaletes de sortida, escales, parafangs etc., haurà de pintar-se amb
pintura anticorrosivo per a evitar que amb el temps es puguin trencar i lesionar als operaris.
No pujar-se a la cuba de la formigonera ni tan sols estant desocupada.
Qualsevol reparació o comprovació s'haurà de fer amb elements auxiliars tals com bastides, etc.
Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes s'haurien de pintar amb franges blanques i
negres de pintura reflectante les parts del darrere de la formigonera (cuba, tremuges, canaletes, etc.).
El vehicle ha de posseir frens hidràulics amb doble circuit independent tant per a l'eix del darrere com davanter.
Els elements per a pujar o baixar han de ser antilliscants.
Han de posseir els dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació.
Sistemes d'alarmes per a pneumàtics amb poc aire.
Senyal de marxa enrere audible per altres camions.
Les cabines han de ser d'una resistència tal i estar instal·lades de manera que ofereixin una protecció
adequada al conductor contra la caiguda d'objectes.
Les cabines han de posseir sistema de ventilació i calefacció.
La cabina ha d'estar proveïda d'un seient fix per al conductor i per als passatgers autoritzats per a viatjar en
ella.
Els seients han d'estar construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir respatller i
un suport per als peus i ser còmodes.
Els camions han de dur els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis de neu
carbònica o components halogenados amb una capacitat mínima de 5 Kg., eines essencials per a reparacions
en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectores, etc.
Per a desplegar la canaleta de formigó s'haurien de llevar els cargols de bloqueig fent-la girar fins a posició de
descàrrega; una vegada allí, es llevarà la cadena de seguretat i s'agafarà per l'extrem fent girar fins a la posició
desplegada.
Cal evitar posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament.
Al desplegar la canaleta mai s'ha de situar l'operari en la trajectòria de gir de la mateixa per a evitar qualsevol
tipus de cops.
Les canaletes auxiliars han d'anar subjectes al bastidor del camió mitjançant cadenes amb tancament i segur
de tancament.
Després de cada pas de formigó s'han de netejar amb una descàrrega d'aigua.
El dipòsit i canaletes es netejaran en un lloc a l'aire lliure lluny de les obres principals.
El camió se situarà en el lloc de buidatge dirigit per l'encarregat d'obra o persona en qui delegui.
Quan es descàrrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l'operari que ajuda a carregar se
separaran de la zona de baixa da del cubilote estant sempre pendent de les evolucions del mateix.
Si per la situació del gruísta s'ha d'acompanyar en la seva baixa da al cubilote això es farà procurant no
col·locar-se entre el cubilote i la part del darrere de la formigonera per a evitar atrapades entre ambdós
elements.
S'ha de posar especial cura amb la posició dels peus quan baixa el cubilote per a evitar que aquest els atrapi
contra el sòl.
Una vegada carregat el cubilote i separada la canaleta s'han d'allunyar ambdós operaris per a evitar que un
balanceig imprevist de la càrrega els copegi.
Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perquè vigili que la ruta del vehicle
estigui lliure abans que aquest s'engegui cap a endavant i sobretot cap a enrere.
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Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous,
relliscosos o que comportin altres perills, al llarg de rases o talussos, en marxa enrere.
No s'ha de baixar del camió tret que: estigui parat el vehicle, hagi un espai suficient per a apearse.
Durant el desplaçament del camió cap persona haurà de: anar dempeus o asseguda en lloc perillós, passar
d'un vehicle a un altre, aplicar calzos a les rodes, dur braços o cames penjant de l'exterior.
uan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16 per cent, si el camió-formigonera
duu motor auxiliar es pot ajudar a frenar col·locant una marxa a part del corresponent fre de mà; si la
formigonera funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes del camió doncs el motor del camió està en
marxa de forma contínua.
En pendents superiors al 16 per cent s'aconsella no subministrar formigó amb el camió.
Al finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor haurà de: posar el fre de mà, engranar
una marxa curta i cas necessari bloquejar les rodes mitjançant calzos.
Quant als treballs de manteniment utilitzant eines manuals s'han de seguir les següents normes: seleccionar les
eines més adequades per al treball que ha de ser executat, cerciorar-se que es trobi n en bon estat, fer el degut
ús, a l'acabar el treball guardar-les en la caixa o cambra dedicada a això.
Quan s'utilitzen pistoles de greixatge a pressió mai s'han de col·locar les mans enfront de les toberas de sortida.
En la lubricació de ressorts mitjançant vaporización o atomització el treballador romandrà allunyat del doll de
lubricació, que se sedimenta amb rapidesa procurant en tot moment no dirigir-lo a altres persones.
Quan s'hagi fargat el formigó d'una cuba per qualsevol raó l'operari que manegi el martell pneumàtic haurà
d'utilitzar cascos de protecció auditiva de manera que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB.
Els camions de formigó no es podran acostar a menys de 2 m de la vora superior dels talussos.
Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 %.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).
• Roba de treball.
• Guants de goma o PVC.
• Calçat antilliscant.

Formigonera basculant
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La formigonera basculant és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó
previ barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment.
Utilitzarem aquesta formigonera en l'obra perquè sol ser de petita grandària, fins a uns 300 l. També per la seva
facilitat en les operacions de l'omplert i buidatge, que tenen lloc per la mateixa obertura. Finalment per
l'avantatge de la descàrrega, que es produïx per volteig o inclinació del tambor alhora que segueix girant, el
que accelera la sortida de la massa, sense separació ni disgregació dels materials o components.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Atrapades (taujanes, engranatges, etc.)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Contactes amb l'energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços
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Pols ambiental
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Danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
A. Motors elèctrics :
Com vulgui que molt freqüentment tenen els comandaments en forma de botó o polsador, és necessari cuidar
la seva instal·lació, evitant que es puguin accionar accidentalment els interruptors d'engegada i que siguin
fàcils d'accionar els polsadors de parada.
Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment en la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny
de la corretja de transmissió del motor al cilindre.
Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor d'engegada al costat de la corretja de transmissió si està
convenientment protegida.
Així mateix els polsadors estaran protegits per a evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua.
Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la
formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapades.
Els polsadors d'engegada i desocupada estaran suficientment separats per a no confondre'ls en el moment
d'accionar-los.
En el cas que existeixin més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del
d'engegada.
El polsador de desocupada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintarà de color
vermell.
En la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses
posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.
Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el mateix
que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-lo si es produïx un defecte d'aïllament
Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós; llavors
pot veure's sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el sòl, entre una massa i altra.
En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos.
Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.
B. Motors de gasolina :
En els motors de gasolina de les formigoneres existeix un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o
evaporació de combustible líquid o de lubrificant, els quals poden provocar incendis o explosions.
L'engegada mitjançant manovella presenta el perill de reculada provocant accidents en braç i canell.
Per tant, ha d'utilitzar-se formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament
automàtic en cas de reculada.
Com hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manovelles són
velles oferint el perill de reculada, s'aconsella, a l'empunyar-les, col·locar el dit polze en el mateix costat que els
altres dits i donar l'estirada cap amunt. Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal
especialitzat per a tal fi.
C) Elements de transmissió :
Els principals elements de transmissió són: corrioles, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc.
Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, tals com embullo de parts del vestuari com fils, bufandes,
corbates, cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, atès que pot ser arrossegat el cos després
de l'element embullat, sotmetent-li a cops, aixafades o fractures i, en el pitjor dels casos, amputaciones.
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Les defenses de corrioles, corretges i volants han de ser robustes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de
ser desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc.
Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà parada.
El mecanisme de subjecció del tambor estarà protegit amb pantalla.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).
• Roba de treball.
• Guants de goma o PVC.
• Calçat antilliscant.
• Mascareta amb filtre mecànic recanviable.

6.1.6. Petita maquinària
Serra circular
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La serra circular és una màquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb una ranura en el tauler que
permet el pas del disc de serra, un motor i un eix porta-eina.
Utilitzarem la serra circular en l'obra perquè és una màquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb
una ranura en el tauler que permet el pas del disc de serra, un motor i un eix porta eina.
La transmissió pot ser per corretja, en aquest cas l'altura del disc sobre el tauler és regulable.
L'operació exclusiva per a la qual es va a utilitzar en l'obra és la de tallar o serrar peces de fusta habitualment
emprades en les obres de construcció, sobretot per a la formació d'encofrats en la fase d'estructura, com
taulers, rolls, taulons, llistons, etc.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Talls

Mitja

Contacte amb el dentat del disc en
moviment

Baixa

Danyós

Moderat

Evitat

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops i/o contusions per la reculada
imprevist i violent de la peça que es
treballa

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Reculada i projecció de la fusta

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de l'eina de cort o dels seus
fragments i accessoris en moviment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Emissió de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb l'energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb les corretges de
transmissió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
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Les serres circulars en aquesta obra, no se situaran a distàncies inferiors a 3 metres, (com norma general) de la
vora dels forjats amb l'excepció dels quals estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de
rematada, etc.).
Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de
protección :
• Carcassa de cubrición del disc.
• Ganivet divisor del cort.
• Empenyedor de la peça a tallar i guia.
• Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles. Interruptor d'estanc.
• Presa de terra.
Es prohibirà expressament, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra durant els períodes
d'inactivitat.
El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per a tal menester,
en prevenció dels riscs.
L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà mitjançant mànegues
antihumedad, dotades de clavilles estances a través del quadre elèctric de distribució, per a evitar els riscs
elèctrics.
Es prohibirà situar la serra circular sobre els llocs entollats, per a evitar els riscs de caigudes i els elèctrics.
Es netejarà de productes procedents dels Talls, els aledaños de les taules de serra circular, mitjançant
escombrat i apilat per a la seva càrrega sobre bats emplintadas (o per al seu abocament mitjançant les
baixants d'abocament).
En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per a cort de fusta o per a
cort ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d'actuació.
El justificant del vaig rebre, es lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra.
Haurà de subjectar-se bé les peces que es treballen.
Haurà de comprovar-se la pèrdua de fil en les eines de cort.
S'usaran eines de cort correctament afilades i es triaran útils adequats a les característiques de la fusta i de
l'operació.
Evitar en tant que sigui possible passades de gran profunditat.
Són recomanables les passades successives i progressives de cort.
S'evitarà l'ocupació d'eines de cort i accessoris a velocitats superiors a les recomanades pel fabricant.
S'utilitzaran les eines de cort amb resistència mecànica adequada.
No s'empraran accessoris inadequats.
A. Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc.
Abans de posar la màquina en servei compruebar que no està anul·lada la connexió a terra, en cas afirmatiu,
avisi al Servei de Prevenció.
Compruebar que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-lo, avisi al Servei de Prevenció.
Utilitzi el empenyedor per a manejar la fusta; consideri que de no fer-lo pot perdre els dits de les seves mans.
Desconfiï de la seva destresa.
Aquesta màquina és perillosa.
Els empenyedors no són en cap cas elements de protecció en si mateixos, ja que no protegeixen directament
l'eina de cort sinó les mans de l'operari a l'allunyar-les del punt de perill.
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Els empenyedors han de, per tant, considerar-se com mesures complementàries de les proteccions existents,
però mai com sustitutorias de les citades proteccions.
La seva utilització és bàsica en l'alimentació de peces petites, així com instrument d'ajuda per al -fi de passadaen peces grans, empenyent la part posterior de la peça a treballar i subjecte per la mà dreta de l'operari.
No retirar la protecció del disc de cort. S'haurà d'estudiar la forma de tallar sense necessitat d'observar la -trisca.
L’empenyedor durà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que vostè necessita. Si la fusta -no passa-, el ganivet
divisor està malament muntat.
Demani que l'hi ajustin. Si la màquina, inopinadamente es deté, retiri's d'ella i avisi al Servei de Prevenció perquè
sigui reparada.
No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions.
Comprovar l'estat del disc, substituint els quals estiguin fisurados o manquin d'alguna dent.
Per a evitar danys en els ulls, sol·liciti se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat antiproyección de partícules i usiles sempre, quan hagi de tallar.
Extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi tallar.
Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.
L'alimentació de la peça ha de realitzar-se en sentit contrari al del gir de l'útil, en totes les operacions que això
sigui possible.
B. En el cort de peces ceràmiques :
Observi que el disc per a cort ceràmic no està fisurado.
En aquest cas, sol·liciti al Servei de Prevenció que es canviï per altre nou.
Efectuï el cort si pot ser a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb una mascarilla de
filtre mecànic recambiable.
Efectuï el cort a sotavent.
El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses.
Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols.
C) Normes generals de seguretat :
Es recomana paralitzar els treballs en cas de pluja i cobrir la màquina amb material impermeable.
Una vegada finalitzat el treball, col·locar-la en un lloc abrigat.
L'interruptor hauria de ser de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió.
Les masses metàl·liques de la màquina estaran unides a terra i la instal·lació elèctrica disposarà d'interruptors
diferencials d'alta sensibilitat.
La màquina ha d'estar perfectament anivellada per al treball.
No podrà utilitzar-se mai un disc de diàmetre superior al que permet el resguard instal·lat.
La seva ubicació en l'obra serà la més idònia de manera que no existeixin interferències d'altres treballs, de
trànsit ni d'obstacles.
No haurà de ser utilitzada per persona distinta al professional que la tingui al seu càrrec, i si és necessari la hi
dotarà de clau de contacte.
La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar part de la formació que tingui l'operari.
Abans d'iniciar els treballs ha de comprovar-se el perfecte afilat de l'útil, la seva fixació, la profunditat del cort
desitjat i que el disc giri cap al costat en el qual l'operari vaig efectuar l'alimentació.
És convenient oliar la serra de tant en tant per a evitar que es desviï al trobar cossos durs o fibres retorçades.
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Perquè el disc no vibri durant la marxa es col·locaran 'guia-fulles' (cojinetes plans en els quals frega la cara de
la serra).
L'operari haurà d'emprar sempre ulleres o pantalles facials.
Mai s'empenyerà la peça amb els dits polzes de les mans estesos.
Es comprovarà l'absència de cossos pétreos o metàl·lics, nusos durs, vetes o altres defectes en la fusta.
El disc serà rebutjat quan el diàmetre original s'hagi reduït 1/5 .
El disc utilitzat serà el qual correspongui al nombre de revolucions de la màquina. Es disposarà de cartells d'avís
en cas d'avaria o reparació.
Una forma segura d'evitar una arrencada sobtada és desconnectar la màquina de la font d'energia i assegurarse que ningú pugui connectar-la.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Mascaretes amb filtre mecànic recanviable.
• Roba de treball.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir (preferible molt ajustats).

Vibrador
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà el vibrador en l'obra per a aplicar al formigó xocs de freqüència elevada amb l'objectiu de vibrar-lo.
Els vibradors que es van a utilitzar en aquesta obra seran : Elèctrics.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Descàrregues elèctriques

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes des d'alçada durant el seu
maneig

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caigudes a diferent nivell del vibrador

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Esquitxades de beurada en ulls i pell

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables.
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització.
Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica del vibrador,
per a previsió del risc elèctric i d'atrapades.
El cable d'alimentació del vibrador haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones de passada dels
operaris.
Els vibradors haurien d'estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament.
Els polsadors estaran protegits per a evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua.
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Els polsadors d'engegada i desocupada estaran suficientment separats per a no confondre'ls en el moment
d'accionar-los.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Roba de treball.
• Casc de seguretat.
• Botes de goma.
• Guants de seguretat.
• Ulleres de protecció contra esquitxades.

Radials elèctriques
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem aquesta eina radial elèctrica portàtil per a realitzar diverses operacions de cort en l'obra.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contacte amb el dentat del disc en
moviment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Reculada i projecció dels materials

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de l'eina de cort o dels seus
fragments i accessoris en moviment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Emissió de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contacte amb l'energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui buidada.
Usar l'equip de protecció personal definit per obra.
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-lo preferiblement per mitjà del part de treball.
Complir les instruccions de manteniment.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Ulleres de seguretat antiprojeccions.
• Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable.
• Roba de treball.
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• Guants de cuir.

Soldadura elèctrica
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
En diferents operacions de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura elèctrica. Les masses de cada aparell
de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit d'utilització per a la soldadura.
Serà admissible la connexió d'un dels pols de circuit de soldeo a aquestes masses quan per la seva posada a
terra no es provoquin corrents vagabunds d'intensitat perillosa; en cas contrari, el circuit de soldeo estarà posat
a terra en el lloc de treball.
La superfície exterior dels porta-elèctrodes a mà, i en tant que sigui possible les seves mandíbules, estaran aïllats.
Els borns de connexió per als circuits d'alimentació dels aparells manuals de soldadura estaran curosament
aïllats.
Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors no s'empraran tensions superiors a la de
seguretat o, en altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no superarà els 90 volts en corrent
altern als 150 volts en corrent continu.
L'equip de soldadura ha d'estar col·locat en l'exterior del recinte que opera el treballador.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc
Caiguda des d'altura

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapades entre objectes

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Aixafada de mans per objectes pesats

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Els derivats de les radiacions de l'arc
voltaic

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Els derivats de la inhalació de vapors
metàl·lics

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Conntacte amb l'energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
En tot moment els talls estaran nets i ordrenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre objectes
punxents.
Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant de
l'electricitat.
Se suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc elèctric.
Es prohibirà expressament la utilització en aquesta obra de porta-elèctrodes deteriorats, en prevenció del risc
elèctric.
El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques.
A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de mesures preventives; del
vaig rebre s'adonarà a la Direcció facultativa o Prefectura d'Obra:
Normes de prevenció d'accidents per als soldadors :
Les radiacions de l'arc voltaic són perjudicials per a la vista, fins i tot els reflexos de la soldadura.
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Protegeixi's amb el yelmo de soldar o la pantalla de mà sempre que suelde.
No mirar directament a l'arc voltaic.
La intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus i irreparables en els ulls.
No picar el cordó de soldadura sense protecció ocular.
Les esquills de pellofa despresa, poden produir-li greus lesions en els ulls.

No tocar les peces recentment soldades, poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades serioses.
Soldar sempre en lloc bé ventilat, per a evitar intoxicacions i asfíxia.
Abans de començar a soldar, compruebar que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del lloc de treball.
Evitarà cremades fortuïtes.
No deixar la pinça directament en el sòl o sobre la perfilería.
Dipositar-la sobre un portapinzas evitarà accidents.
Demani que li indiquin com és el lloc més adequat per a tendir el cablejat del grup, evitarà ensopegades i
caigudes.
Comprovar que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la soldadura.
No anul·lar la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè -salti- el disjuntor diferencial. Avisar
al Servei Tècnic perquè revisi l'avaria.
En tals casos haurà d'esperar que reparin el grup o s'haurà d'utilitzar altre.
Desconnectar totalment el grup de soldadura en les pauses de consideració (esmorzar o menjar, o
desplaçament a altre lloc).
Comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant connexions mascle-femella i estances
d'intempèrie.
Evitar les connexions directes protegides a força de cinta aïllant i altres nyaps d'entroncament.
No utilitzar mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada seriosament.
Sol·liciti en tals casos que les hi canviïn, evitarà accidents.
Si ha d'empalmar les mànegues, protejer l'entroncament mitjançant -folros termorretràctils-.
Seleccionar l'elèctrode adequat per al cordó a executar.
Haurà de cerciorar-se abans dels treballs que estiguin bé aïllades les pinces porta-elèctrodes i els borns de
connexió.
Els gasos emanats són tòxics a distàncies pròximes a l'elèctrode. mantingui's allunyat dels mateixos i procuri que
el local aquest bé ventilat.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Elm de soldador.
• Pantalla de soldadura de sustentació manual.
• Ulleres de seguretat per a protecció de radiacions per arc voltaic.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
• Maneguets de cuir.
• Polaines de cuir.
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• Manils de cuir.
• Arnès de seguretat (per a soldadures en altura).

Trepants de bateria
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina la utilitzarem en diferents operacions en l'obra perquè serveix per a perforar o fer forats
(pasants o cecs) en qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar.
El seu principal avantatge és la seva autonomia al poder utilitzar-se sense necessitat que existeixi un endoll.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Emissió de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui buidada.
Usar l'equip de protecció personal definit per obra.
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-lo preferiblement per mitjà del part de treball.
Complir les instruccions de manteniment.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Mico de treball.
• Casc de seguretat.
• Protectors auditius.
• Calçat de seguretat.
• Guants de treball.

Gunitadores
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta náquina s'utilitzarà en l'obra per a projectar formigó i morter en les diferents unitats d'obra previstes en
el projecte d'execució.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat
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Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Despreniment durant el seu transport en
suspensió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Es realitzarà una revisió ocular de la zona a gunitar i del circumdant.
Es comprovarà que es mantenen protegits, mitjançant la carcassa, tots els seus òrgans mòbils i de transmissió.
Abans de posar en funcionament la gunitadora, es comprovarà que conserva el fre de basculament en
perfecte estat.
En cas que estigués avariat s'ordrenarà la reparació immediata.
Es comprovarà que els treballadors estiguin proveïts de mascaretes amb filtre mecànic recanviable.
L'alimentació elèctrica de la gunitadora es realitzarà mitjançant mànegues contra la humitat, dotades de
clavilles estances d'intempèrie amb connexió a la xarxa de terra en combinació amb l'interruptor diferencial
de protecció.
Es comprovarà prèviament al funcionament, que no està anul·lada la connexió a terra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Roba de treball.
• Casc de seguretat.
• Protectors auditius.
• Calçat de seguretat.
• Guants de treball.

Martell demolidor
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem aquest tipus de martells en l'obra pels avantatges i versatilitat que presenta.
Quant a tipologia d'accessoris es pot parlar que podem acoblar-li : Broques en corona de creu, cisells, eina de
reparació, barres de perforar, adaptadors de broques, de corones i útils per a col·locació de tacs.
Com característiques es pot dir que la lubricació és mitjançant greix, estan proveïts de doble aïllament elèctric
en previsió de possibles accidents sota tensió, i aquest últim generalment va proveït d'un sistema que permet
la rotació en un moment determinat, el que facilita la col·locació de tacs autoperforantes.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Lesions per sorolls

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Lesions per vibració i percussió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Incendi per curtcircuit (en les elèctriques)

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes a diferent nivell

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Es col·locarà adequadament la màquina en posició segura quan no treballi.
Es controlaran els diversos elements que es compon.
Es dotaran de doble aïllament.
Es dotarà al martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat
constantment l'interruptor.
El personal encarregat del maneig del martell haurà de ser expert en el seu ús.
El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.
Es controlaran els diversos elements que es compon.
La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, a l'eina
adequada a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.
Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.
Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la
mateixa.
L'ideal seria disposar de suports especials pròxims al lloc de treball.
Al desenvolupar treballs amb el risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas
de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell dels muscles, ja que, en cas
de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.
Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Roba de treball.
• Casc de seguretat.
• Ulleres antipartícules.
• Protectors auditius.
• Guants de cuir.
• Mascareta antipols.
• Arnès de seguretat (per a treballs en altura).

Martell perforador
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
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Aquests petits martells rotatius s'usaran en l'obra per a realitzar trepants en diferents materials amb el
consegüent ús de broca especial.
Normalment es compon d'empunyadura lateral, aspirador de pols, joc de broques per a diferents materials i
grandàries de trepant, caixa metàl·lica i conductor elèctric.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Lesions per sorolls

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Lesions per vibració i percussió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops per diverses causes en el cos en
general

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Electrocució (en les elèctriques)

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Incendi per curtcircuit

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes a diferent nivell

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
S'alimentarà el corrent a baixa tensió (no superior a la tensió de seguretat)
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.
Es controlarà els diversos elements que es compon.
Es dotaran de doble aïllament.
Es dotarà al martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat
constantment l'interruptor.
El personal encarregat del maneig del martell haurà de ser expert en el seu ús.
El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.
Es controlaran els diversos elements que es compon.
La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, a l'eina
adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.
Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.
Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la
mateixa.
L'ideal seria disposar de suports especials pròxims al lloc de treball.
Al desenvolupar treballs amb el risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas
de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell dels muscles, ja que, en cas
de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.
Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Roba de treball.
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• Casc de seguretat.
• Ulleres antipartícules.
• Protectors auditius.
• Guants de cuir.
• Mascareta antipols.
• Arnès de seguretat (per a treballs en altura).

Eines manuals
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Són eines el funcionament de les quals es deu solament a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra
s'empraran en diverses operacions de naturalesa molt variada.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Cops en les mans i els peus

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Lesions oculars per partícules provinents
dels objectes que es treballen i/o de la
pròpia eina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Talls en les mans

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes a diferent nivell

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Esquinços per grans esforços o gestos
violents

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
Haurà de fer-se una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.
Haurà de fer-se un manteniment adequat de les eines per a conservar-les en bon estat.
Haurà d'evitar un entorn que dificulti el seu ús correcte.
S'haurà de guardar les eines en lloc segur.
Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.
Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les quals no es trobin en bon estat de conservació.
Es mantindran netes d'olis, grasses i altres substàncies lliscants.
Per a evitar caigudes, Talls o riscs anàlegs, es col·locaran en portaeines o prestatges adequats.
Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls.
Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.
A. Alicates :
Les alicates de cort lateral han de dur una defensa sobre el fil de cort per a evitar les lesions produïdes pel
despreniment dels extrems curts de filferro.
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Les alicates no han d'utilitzar-se en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i freqüentment
rellisquen.
A més tendeixen a arrodonir els angles dels caps dels pernos i rosques, deixant marques de les mordasses sobre
les superfícies.
No utilitzar per a tallar materials més durs que les maixelles.
Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
No col·locar els dits entre els mànecs.
No copejar peces o objectes amb les alicates.
Manteniment : Greixar periòdicament el pasador de l'articulació.
B. Cisells :
No utilitzar cisell amb cap aplatat, poc afilada o còncava.
No usar com palanca.
Els cantons dels fils de cort han de ser arrodonides si s'usen per a tallar.
Han d'estar nets de rebabas.
Els cisells han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni alabeen al ser copejats.
S'han de rebutjar els cisells mes o menys fungiformes utilitzant només el qual presenti una curvatura de 3 cm de
ràdio.
Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per a evitar cops en
mans amb el martell de copejar.
El martell utilitzat per a copejar-lo ha de ser suficientment pesat.
C. Tornavisos :
El mànec haurà d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o
nervadures per a transmetre l'esforç de torsió del canell.
El tornavís ha d'ésser de la grandària adequada al del cargol a manipular.
Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada doncs això pot
fer que se surti de la ranura originant lesions en mans.
Haurà d'utilitzar-se només per a estrènyer o afluixar cargols.
No utilitzar en lloc de punxons, tascons, palanques o similars.
Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.
No ha de subjectar-se amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita.
En el seu lloc ha d'utilitzar-se un banc o superfície plana o subjectar-la amb un cargol de banc.
Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.
D. Claus de boca fixa i ajustable :
Les maixelles i mecanismes deuran en perfecte estat.
La cremallera i cargol d'ajustament haurien de lliscar correctament.
El dentat de les maixelles haurà d'estar en bon estat.
No d'haurà d'escalabornar les boques de les claus fixes doncs es destemplan o perden paral·lelisme les cares
interiors.
Les claus deteriorades no es repararan, s'haurien de reposar.
S'haurà d'efectuar la torsió girant cap a l'operari, mai empenyent.
Al girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.
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Utilitzar una clau de dimensions adequades al perno o rosca a estrènyer o desaferrar.

S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle
recte amb l'eix del cargol que estreny.
No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub sobre el mànec, utilitzar
altra com allargo o copejar aquest amb un martell.
La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la rosca i ha de girar-se en la diracció que
suposi que la força la suporta la maixella fixa.
Llençar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella.
S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.
No s'haurà d'utilitzar les claus per a copejar.
E. Martells i malls :
Els caps no haurà de tenir rebabas.
Els mànecs de fusta (noguera o freixe) haurien de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.
El cap haurà d'estar fixada amb tascons introduïts obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera
que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.
S'haurien de rebutjar mànecs reforçats amb cordres o filferro.
Abans d'utilitzar un martell haurà d'assegurar-se que el mànec està perfectament unit al capdavant.
Haurà de seleccionar-se un martell de grandària i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a
copejar.
Observar que la peça a copejar es dóna suport sobre una base sòlida no endurida per a evitar rebots.
S'ha de procurar copejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.
En el cas d'haver de copejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.
No copejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o altra eina auxiliar.
No utilitzar un martell amb el mànec deteriorat o reforçat amb cordres o filferros.
No utilitzar martells amb el cap fluix o tascó solt
No utilitzar un martell per a copejar altre o per a donar voltes a altres eines o com palanca
F. Becs Destrossadors i Troceadores :
S'haurà de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.
El mànec haurà de ser acord al pes i longitud del bec.
Haurien de tenir la fulla bé adossada.
No s'haurà d'utilitzar per a copejar o trencar superfícies metàl·liques o per a redreçar eines com el martell o
similars.
No utilitzar un bec amb el mànec danyat o sense ell.
S'haurien de rebutjar becs amb les puntes dentades o estriades.
S'haurà de mantenir lliure d'altres persones la zona propera al treball.
G. Serres :
Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per a evitar flexions alternatives i estar bé
ajustats.
Els mànecs haurien d'estar bé fixats i en perfecte estat.
La fulla haurà d'estar tibada.
Abans de serrar s'haurà de fixar fermament la peça.
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Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tibada (no excessivament)

Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semiduros amb el següent nombre de
dents :
• Ferro colat, acer tou i latón: 14 dents cada 25 cm.
• Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
• Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.
• Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.
Instal·lar la fulla en la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del
mànec.
Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en la part superior del mateix i la mà
esquerra l'extrem oposat de l'arc.
El cort es realitza donant a ambdues mans un moviment de vaivé i aplicant pressió contra la peça quan la serra
és desplaçada cap al front deixant de pressionar quan es retrocedeix.
Per a serrar tubs o barres, haurà de fer-se girant la peça.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de cuir.

Dobladora mecànica per a ferralla
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina s'utilitza per a doblegar la ferralla, realitzant els estreps, i els solapes.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Electrocució

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades amb parts mòbils

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Talls i amputacions

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Se situarà aquesta màquina en el lloc assenyalat en els plànols, controlant l'Encarregat la ubicació prevista.
Es mantindrà net el lloc de treball escombrant tots els dies l'entorn de la dobladora de ferralla.
Està previst que la dobladora de ferralla sigui revisada setmanalment amb la finalitat de veure el correcte
funcionament dels comandaments, per evitar fallades mecàniques.
La dobladora mecànica de ferralla tindrà connectades a terra totes les seves parts metàl·liques, a través del
quadre elèctric de subministrament en combinació amb l'interruptor diferencial.
La mànega d'alimentació elèctrica es durà fins a la dobladora de forma enterrada, per a prevenir frecs i
aixafades.
La màquina durà adherides els següents senyals: Perill, energia elèctrica, Perill de atrapades i un rètol que posi
´No toqui el <plat i tetons> de destret, poden atrapar-li les mans.
Es fitarà tota la superfície d'escombrats de rodons durant les maniobres de doblegat.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 164 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Es col·locarà un entaulat de taula de 5 cm. sobre una capa de graveta, amb una amplària de 3 m en el seu
entorn.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Roba de treball.
• Casc de seguretat.
• Guants de cuir.

6.2. Mitjans auxiliars
6.2.1. Bastides de cavallets
Fitxa tècnica
Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, entenimentades, etc.) seran les suficients
perquè les càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destinació, vagin a estar sotmeses no sobrepassin
les establertes per a cada classe de material.
Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la condició
precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i
permanència.
La bastida s'organitzarà i armarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva
estabilitat i al mateix temps perquè els treballadors puguin estar en ell amb les degudes condicions de
seguretat, sent també extensibles aquestes últimes als restants treballadors de l'obra.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en este
mitjá auxiliar
Risc
Caigudes a diferent nivell (a l'entrar o sortir)

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Desplomi de la bastida

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Desplomi o caiguda d'objectes (taulons,
eines, materials)

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Cops per objectes o eines

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Les bastides sempre es riostraran per a evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als
treballadors.
Abans de pujar-se a una plataforma andamiada haurà de revisar-se tota la seva estructura per a evitar les
situacions inestables.
Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es donaran suport sobre taulons de repartiment de
càrregues.
Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es suplementarán mitjançant tacs o porcions de
tauló, travades entre si i rebudes a la llata d’empostissat de repartiment.
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària i estaran fermament ancorades als suports de
tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.
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Les plataformes de treball, independentment de l'altura, posseiran baranes perimetrals completes de 90 cm.
d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i sòcol.
Si la longitud supera els 3,60 m. s'usaran tres cavallets; la separació entre dues cavallets contigües serà de 2,50m.
Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicación necessària per a la realització dels
treballs.
Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense nusos
que minvin la seva resistència.
Estaran nets, de tal forma, que puguin apreciar-se els defectes per ús i el seu cant serà de 7 cm. com a mínim.
Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les persones
o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles.
Es prohibirà llançar enderrocs directament des de les bastides.
L'enderroc es recollirà i es descarregarà de planta en planta, o bé s’abocarà a través de baixants.
Es prohibirà fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides.
La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en prevenció
de caigudes.
Es prohibirà expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per a evitar els accidents per caiguda.
Es prohibirà -saltar- de la plataforma andamiada a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà mitjançant una
passarel·la instal·lada per a tal efecte.
Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel capatàs, Encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels
treballs, per a prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a
la seva reparació (o substitució).
Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides d'aquesta
obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilepsia, trastorns cardiacs, etc.), que puguin
patir i provocar accidents a l'operari.
Els resultats dels reconeixements es presentaran al Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnès de seguretat.

6.2.2. Bastides metàl·lics tubulars europeus
Fitxa tècnica
La bastida metàl·lica tubular està comercialitzat amb tots els sistemes de seguretat que ho fan segur (escales,
baranes, passamans, sòcols, superfícies de treball, brides i passamans d'ancoratge dels taulons, etc.) deventse per tant fer ús d'ells en cas de necessitat.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en este
mitjá auxiliar
Risc
Caigudes a diferent nivell

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat
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Danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Cops per objectes

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Les bastides haurien de projectar-se, muntar-se i mantenir-se convenientment de manera que s'eviti que es
desplomin o es desplacin accidentalment.
Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides haurien de construir-se, dimensionarse,
protegir-se i utilitzar-se de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes
'objectes.
A aquest efecte, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida triada, o quan les configuracions estructurals previstes no
estiguin contemplades en ella, haurà d'efectuar-se un càlcul de resistència i estabilitat, tret que la bastida
estigui muntat segons una configuració tipus generalment reconeguda.
En funció de la complexitat de la bastida triada, haurà d'elaborar-se un pla de muntatge, d'utilització i de
desmuntatge.
Aquest pla i el càlcul que es refereix l'apartat anterior haurien de ser realitzats 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 haurien d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant
subjecció en 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.
Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida haurien de ser apropiades per al 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 llistes per a la seva utilització, en particular durant el muntatge, el
desmuntatge o les transformacions, aquestes parts haurien de contar amb senyals d'advertiment de perill
general, conformement al Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el
centre de treball, i delímitades convenientment mitjançant elements físics que impedeixin l'accés a la zona de
perill.
Les bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats 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 per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscs
específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, destinada en particular a :
a. La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida que es tracti.
b. La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida que es tracti.
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c. Les mesures de prevenció de riscs de caiguda de persones o d'objectes.

d. Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar
negativament a la seguretat de la bastida que es tracti.
e. Les condicions de càrrega admissible.
f. Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.
Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge
esmentat, incloent qualsevol instrucció que pogués contenir.
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 conti amb la formació preventiva corresponent, com a
mínim, a les funcions de nivell bàsic, conforme al previst en l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis
de Prevenció, aprovat pel reial decret 39/1997, de 17 de gener.
Les bastides haurien de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que
ho habiliti per a això :
• Abans de la seva posada en servei.
• A continuació, periòdicament.
• 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.
Per a garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzades no es desplomin o es desplacin accidentalment
s'haurien d'utilitzar - Bastides normalitzades -. Aquestes bastides normalitzades haurien de complir les
especificacions del fabricant respecte al projecte, muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge dels
mateixos.
L'empresa al càrrec de la qual s'instal·li la bastida haurà d'establir el procediment necessari perquè una persona
competent realitzi les inspeccions i proves corresponents.
Els resultats d'aquestes inspeccions haurien de documentar-se mitjançant un Acta, conservant-se durant el
temps que romangui instal·lat la bastida.
Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulares es tindran presents les següents especificacions
preventives :
• No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat
(creus de San Andrés, i riostraments).
• L'hissat del material que forma la bastida (barres, mòduls tubulares, taulons, etc.) es realitzarà mitjançant
estrops normalitzades, si pot ser amb l'auxili d'un cabrestant mecànic quan l'altura superi les quatre plantes.
• La seguretat arribada en el nivell de partida ja consolidada serà tal, que oferirà les garanties necessàries
com per a poder amarrar-li el fiador del arnès de seguretat.
• Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, mitjançant les
abraçadores de subjecció contra basculamientos o els arriostramientos corresponents.
• Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els -nusos- o -bases- metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses
i pasamans previstos, segons els models comercialitzats.
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària.
Les plataformes de treball es límitaran davantera, lateral i posteriorment, per un sòcol de 15 cm.
Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del sòcol posterior una barana sòlida de 90 cm.
d'altura, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.
Les plataformes de treball, s'immobilitzaran mitjançant les abraçadores i pasamans clavats als taulons.
Els mòduls de fonament de les bastides tubulars, estaran dotats de les bases anivellats sobre cargols sense fi
(clavegueres d'anivellació), amb la finalitat de garantir una major estabilitat del conjunt.
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Els mòduls de base de les bastides tubulares, es donaran suport sobre taulons de repartiment de càrregues en
les zones de suport directe sobre el terreny.
L'entaulat que forma el pis de les plataformes es compondran preferentment de planchetas metàl·liques; si
fossin taulons de fusta aquestos se subjectaran a l'estructura fermament per a evitar el lliscament i caiguda.
Els muntadors cuidaran especialment que les diferents peces quedin adequadament enllaçades i subjectes
mitjançant l'aplicació segura de les brides o juntes, d'acord amb les indicacions del fabricant.
L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m.
Els mòduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb entaulats i viseres
segures a -nivell de sostre- en prevenció de cops a tercers.
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d'escales prefabricades
(element auxiliar de la pròpia bastida).
Es prohibirà expressament en aquesta obra el suport de les bastides tubulares sobre suplements formats per
bidons, piles de materials diversos, -torretes de fustes diverses- i similars.
Les plataformes de suport dels cargols sense fi (clavegueres d'anivellació), de base de les bastides tubulares
disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a fons i sense doblegar.
Tots els components de les bastides haurien de mantenir-se en bon estat de conservació rebutjant-se aquells
que presentin defectes, cops o acusada oxidació.
Les bastides tubulares sobre mòduls amb escales laterals, es muntaran amb aquest cap a la cara exterior, és a
dir, cap a la cara en la qual no es treballa.
És pràctic corrent el -muntatge de revés- dels mòduls en funció de l'operativitat que representa, la possibilitat
de muntar la plataforma de treball sobre determinats esglaons de l’escaleta.
Eviti aquestes pràctiques per insegures.
Es prohibirà en aquesta obra l'ús de bastides sobre cavallets (petits cavallets), donades suport sobre les
plataformes de treball de les bastides tubulares.
Les bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del parament vertical en el qual es
treballa.
Es determinaran i instal·laran prèviament al muntatge de la bastida els punts d'ancoratge als quals ira subjecte.
Les bastides tubulars es riostraran als paraments verticals, ancorant-los sòlidament als punts forts de seguretatprevistos en façanes o paraments.
Els riostraments s'efectuaran correctament amb barres rígides abraçadores, quedant absolutament prohibit ferlo amb cordres, filferros, etc.
Les càrregues s'hissaran fins a les plataformes de treball mitjançant corrioles muntades sobre forques tubulars
subjectes mitjançant un mínim de dos brides a la bastida tubular.
Es prohibirà fer -pastes- directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies relliscoses que
poden fer caure als treballadors.
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents per
sobrecàrregues innecessàries.
Els materials es repartiran uniformement sobre un tauló situat a mitjana alçada en la part posterior de la
plataforma de treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil de la plataforma.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
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• Arnès de seguretat

6.2.3. Escala de mà
Fitxa tècnica
Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra.
Encara que sol ser objecte de -prefabricación rudimentària- especialment al començament de l'obra o durant
la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran
pintades.
Les escales prefabriques amb restes i retales són pràctiques contràries a la Seguretat d'aquesta obra.
Deu per tant impedir-se la utilització de les mateixes en l'obra.
Les escales de mà haurien de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva
utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o
desplaçament.
La utilització d'una escala de mà com lloc de treball en alçada haurà de límitar-se a les circumstàncies que,
tenint en compte del disposat en l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més
segurs no estigui justificada pel sota nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari
no pugui modificar.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en este
mitjá auxiliar
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes a diferents nivells

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes sobre altres persones

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Contactes elèctrics directes o indirectes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades per les eines o extensors

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Lliscament per incorrecte suport (falta de
sabates, etc.)

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Bolcada lateral per suport irregular

Baixa

Extremadamen
t danyós

Moderat

Evitat

Trencament per defectes ocults

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Els derivats dels usos inadequats o dels
muntatges perillosos (entroncament
d'escales, formació de plataformes de
treball, escales -curtes- per a l'altura a
salvar, etc.)

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
1. D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.
Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos
que puguin minvar la seva seguretat. Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats.
Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin
els possibles defectes.
Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades.
Es guardaran a cobert.
2. D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques.
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Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat.
Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidant que les preservin de les agressions de la
intempèrie.
Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementadas amb unions soldades.
3. D'aplicació a l'ús d'escales de tisores.
Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de -fusta o metall-.
Les escales de tisores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de
seguretat d'obertura.
Les escales de tisores estaran dotades cap a la meitat de la seva altura, de cadenilla (o cable d'acer) de
límitació d'obertura màxima que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades.
Les escales de tisores s'utilitzaran sempre com a tals obrint ambdós travessers per a no minvar la seva seguretat.
Les escales de tisores en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura parell
no minvar la seva seguretat.
Les escales de tisores mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
Les escales de tisores no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball,
obliga a situar els peus en els 3 últims esglaons.
Les escales de tisores s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.
4. Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constituïxen.
No han d'utilitzar les escales persones que sofreixin algun tipus de vertigen o similars.
Les escales de mà haurien d'utilitzar-se de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de
suport i de subjecció segurs.
Per a pujar a una escala s'ha de dur un calçat que subjecti bé els peus.
Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, doncs al seu torn embruten els graons de la
pròpia escala.
Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m. Els treballs a
més de 3,5 metres d'altura, des del punt d'operació al sòl, que requereixin moviments o esforços perillosos per
a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o
s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva
utilització estigui assegurada.
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.
Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants
de seguretat.
Els punts de suport de les escales de mà haurien d'assentar-se sòlidament sobre un suport de dimensió
adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal.
Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles haurien d'utilitzar-se de manera que la
immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a
l'objecte o estructura al que donen accés.
Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a fins d'accés haurien de tenir la longitud necessària per a
sobresortir almenys un metre del plànol de treball al que s'accedeix.
Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal forma, que el seu suport inferior disti de la
projecció vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre suports. Les escales de mà amb rodes
haurien d'haver-se immobilitzat abans d'accedir a elles.
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Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o a muscle), iguals o superiors a 25 Kg. sobre les escales
de mà.
En general 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.
El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció
segura.
Es prohibirà donar suport la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc ferms que
poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.). L'accés d'operaris en aquesta
obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un.
Es prohibeix la utilització al unísono de l'escala a dues o més operaris.
L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant
directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.
El transport d'escales per l'obra a braç es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-les en llocs
apropiats i no utilitzant-les alhora com safata o llitera per a transportar materials.
El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi els 55
Kg.
Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment.
Fer-lo amb la part davantera cap avall.
Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer-la pivotar ni transportar-la sobre l'esquena, entre muntants,
etc.
En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per a traslladar-la per l'obra i s'haurien de
prendre les següents precaucions :
• Transportar plegades les escales de tisores.
• Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant els esglaons en els plànols mòbils
i les cordres lligades a dos esglaons vis a vis en els diferents nivells.
• Durant el trasllat es procurarà no arrossegar les cordres de les escales pel sòl.
Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala haurà de tenir-se present :
• No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment.
• Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala.
• No situar-la en lloc de passada per a evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas
abalisar-la o situar una persona que avisi de la circumstància.
Haurien de tenir-se en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala :
• Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol d'aquestes
condicions pot provocar greus accidents.
• No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.).
Haurien de tenir-se en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala :
• La inclinació de l'escala haver de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui
compresa entre la cambra i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5º i
70,5º.
• L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30º com a màxim, amb la corda que uneix els dos
plànols estesos o el límitador d'obertura bloquejat.
Haurien de tenir-se en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el sòl i sabates
de suport :
• Sòls de ciment: Sabates antiderrapantes de cautxú o neoprè (ranurades o estriades)
• Sòls secs: Sabates abrasivas.
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• Sòls de fusta: Puntes de ferro
Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran :
• Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 Kg., sent la càrrega màxima a transportar de 25 Kg.
• Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 Kg. i igualment la càrrega màxima a dur pel treballador és de
25 Kg.
Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar.
5. Les normes bàsiques del treball sobre una escala són :
No utilitzar una escala de mà per a treballar.
En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una plataforma de treball s'haurien d'adoptar les
següents mesures:
Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnés de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.
Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius tals com reposapeus que s'acoblen a l'escala.
En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per a treballar.
No treballar a menys de 5 m d'una línia de.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre aïllades.
Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedeix fàcilment a l'instant d'operació
sense haver d'estirar-se o penjar-se.
Per a accedir a altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de l'escala tornant a verificar els
elements de seguretat de la mateixa.
Mai han d'utilitzar-se les escales per a altres fins distintes d'aquells per als quals han estat construïdes.
Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com simples.
Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per a servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no
han d'utilitzar-se per a servir de suports a una bastida.
6. Emmagatzematge de les escales :
Les escales de fusta han d'emmagatzemar-se en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que
facilitin la inspecció.
Les escales no han d'emmagatzemar-se en posició inclinada.
Les escales han d'emmagatzemar-se en posició horitzontal, subjectes per suports fixes, adossats a parets.
7. Inspecció i manteniment :
Les escales haurien d'inspeccionar-se com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts :
• Esglaons fluixos, malament ensamblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o
subjectes amb filferros o entenimentades.
• Malament estat dels sistemes de subjecció i suport.
• Defecte en elements auxiliars (corrioles, entenimentades, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus
d'escales. Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala.
Aquesta haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.
8. Conservació de les escales en obra :
Fusta
No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulo dels elements de l'escala.
Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents. Comprovar l'estat de
corrosió de les parts metàl·liques.
Metàl·liques
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Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable han de recobrir-se de pintura anticorrosiva.
Qualsevol defecte en un muntant, esglaó, etc. no ha de reparar-se, soldar-se, redreçar-se, etc., mai.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnès de seguretat (quan sigui necessari).

6.2.4. Puntals
Fitxa tècnica
Els puntals s'utilitzaran en aquesta obra de manera generalitzada per a sustentar i apuntalar encofrats, panells,
etc.
El coneixement de l'ús correcte d'aquest útil auxiliar està en proporció directa amb el nivell de la seguretat.
Aquest element auxiliar serà manejat bé pel fuster, pel encofrador o pel peó, però en qualsevol cas haurà de
tenir coneixement del seu bon ús.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en este
mitjá auxiliar
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda des d'alçada de les persones
durant la instal·lació de puntales

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda des d'alçada dels puntales per
incorrecta instal·lació

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda des d'alçada dels puntales
durant les maniobres de transport elevat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops en diverses parts del cos durant la
manipulació

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Atrapades de dits (extensió i retracció)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'elements conformadors del
puntal sobre els peus

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Bolcada de la càrrega durant
operacions de càrrega i descàrrega

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Trencament del puntal per fatiga del
material

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Trencament del puntal per mal estat
(corrosió interna i/o externa)

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Lliscament del puntal per falta de
encunyament o de clavaó

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Desplomi d'encofrats per causa de la
disposició de puntales

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Els puntals s'apilaran ordenadamente per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i fons el qual desitgi,
amb l'única excepció que cada capa es disposi de forma perpendicular a la immediata inferior.
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L'estabilitat de les torretes d'apilament de puntals, s'assegurarà mitjançant la clava de -peus drets- de límitació
lateral.
Es prohibirà expressament després del desencofrat el amuntonament irregular dels puntals.
Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes sobre bats, flexats per a evitar
vessaments innecessaris.
Els puntales s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets flexats pels dos extrems; el conjunt, es suspendrà
mitjançant aparells d’estrops del ganxo de la grua torre.
Es prohibirà expressament en aquesta obra, la càrrega a muscle de més de dos puntales per un sol home en
prevenció de grans esforços.
Els puntales de tipus telescòpic es transportaran a braç o muscle amb els passadors i mordasses instal·lades en
posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció dels puntales.
Els taulons empostissats de suport dels puntals que han de treballar inclinats pel que fa a la vertical seran els
quals s'encunyaran.
Els puntals, sempre donaran suport de forma perpendicular a la cara del tauló.
Els puntals es clavaran a l’empostissat i a la sotaport, per a aconseguir una major estabilitat.
El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement repartit.
Es prohibeix expressament en aquesta obra les sobrecàrregues puntuals.
B.1. Normes o mesures preventives tipus per a l'ús de puntales de fusta.
Seran d'una sola peça, en fusta sana, preferiblement sense nusos i seca.
Estaran descortezados amb la finalitat de poder veure l'estat real del roll.
Tindran la longitud exacta per a la apuntalament en el qual se'ls instal·li.
S'encunyaran, amb doble tascó de fusta superposada en la base clavant-se entre si.
Preferiblement no s'empraran disposats per a rebre solicitacions a flexió.
Es prohibeix expressament en aquesta obra l'entroncament o suplementación amb tacs (o fragments de
puntal, materials diversos i similars), els puntals de fusta.
Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l'ús de transmissió de càrregues.
B.2. Normes o mesures preventives tipus per a l'ús de puntales metàl·lics.
Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar.
Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els seus components, etc.).
Els cargols sense fi els tindran greixats en prevenció d'esforços innecessaris.
Mancaran de deformacions en el fust (bonys o torçaments).
Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per a suport i clavaó.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnès de seguretat.

6.2.5. Encofrat per a forjats o lloses amb barana xarxa de protecció
Fitxa tècnica
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Mitjà auxiliar empleat en aquesta obra per a l'encofrat de forjats.

Es tracta d'un sistema segur, ja que va disposat amb barana perimetral, per a la realització de forjats o lloses
de formigó armat.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en este
mitjá auxiliar
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones a diferent nivell

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

Grans esforços o postures inadequades

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda d'objectes en manipulació

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes elèctrics

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Il·luminació inadequada

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops i Talls per objectes o eines

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Trepitjades sobre objectes

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada mitjançant la instal·lació o
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes.
S'advertirà del risc de caiguda a diferent nivell al personal que hagi de caminar sobre l'encofrat.
L'encofrat haurà de tenir la suficient resistència i estabilitat.
En els treballs en alçada és preceptiu el arnés de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixes d'enganxi en
l'estructura amb la necessària resistència.
L'encofrat ho realitzarà personal qualificat.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Es realitzarà el transport dels elements de l'encofrat mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb
pestells de seguretat.
L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
S'usaran plataformes de 60 cm per a circular sobre el forjat encara no formigonat.
S'usaran andamiajes en condicions de seguretat.
Els encofrats es col·locaran amb ajuda de la grua.
S'encofrarà mitjançant l'ús de bastides.
Els mitjans d'apuntalament que s'utilitzaran seran puntals telescòpics.
S'usaran apuntalaments d'acord amb les càrregues a suportar.
Es recomana evitar trepitjar pels taulers excessivament guerxos, que haurien de rebutjar-se immediatament
abans de la seva posada.
Es recomana caminar donant suport els peus en dos taulers alhora, és a dir, sobre les juntes.
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En les vores dels forjats es col·locaran xarxes de seguretat del tipus forca.

S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquells forjats o lloses horitzontals, per a impedir la caiguda
al buit de les persones.
Quan els buits del forjat siguin majors de 2 m2 es col·locaran baranes.
Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o mallat metàl·lic, per a evitar caigudes
a diferent nivell.
El despreniment dels taulers s'executarà mitjançant ungla metàl·lica, realitzant l'operació des d'una zona ja
desencofrada.
El desencofrat es realitzarà des d'una bastida.
No es procedirà al desencofrado si no estan en servei les xarxes de seguretat.
Als tres dies d'abocament el formigó es llevaran les taules i taulers, els sotaponts i puntals els retirarem als 28 dies.
Conclòs el desencofrat, s'apilaran els taulers ordenadamente per al seu transport sobre bats lligats, subjectes
amb sogues lligades amb nusos de mariner, xarxes, lones, etc.
Es col·locaran xarxes de seguretat sota l'encofrat del forjat, com a màxim a un metre per sota del nivell del
forjat, subjectant-les mitjançant corda perimetral i ganxos a punts fixes i segurs dels puntals de l'encofrat.
Acabat el desencofrat, es procedirà a un escombrat de la planta per a retirar els enderrocs i procedir al seu
abocament mitjançant baixants o bats lligats.
Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran.
Neteja i ordre en l'obra.
Se suspendran els treballs si plou.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Arnès de seguretat.

6.2.6. Contenidors
Fitxa tècnica
Els contenidors són elements que permeten l'acumulació i evacuació d'enderrocs de l'obra.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en este
mitjá auxiliar
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caigudes de material

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Talls

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Emanació de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
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Mesures preventives

Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a
això, ha de tenir en compte que :
• El nombre de contenidors, si en el desemboquen baixants d'enderrocs, vindrà determinat pel nombre de
baixants d'enderrocs existents en l'obra.
• Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
• Facilitat per a emplaçar el camió.
• Màxima durada en el mateix emplaçament, si pot ser fins que finalitzin els treballs a realitzar.
• Allunyat dels llocs de passada.
Una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei el contenidor, haurà d'assegurar-se que la baixant
d'enderrocs que desemboca aquest perfectament fixades al contenidor.
El tram inferior de la baixant que desemboca en el contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la
finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció dels mateixos, a l'arribar al contenidor.
La distància de l'embocadura inferior de la baixant al contenidor de recollida d'enderrocs haurà de ser la
mínima possible que permeti l'omplert del mateix i la seva extracció.
Quan es vagi a llançar els enderrocs, l'operari se cerciorarà que ningú estigui prop del contenidor.
Haurà d'assegurar-se que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estiguin perfectament unides.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir

6.2.7. Cubilot de formigonat
Fitxa tècnica
El cubilot de formigonat de suspensió a ganxo de grua, és un mitjà que ho utilitzarem en l'obra per al transport
i descàrrega de formigó des del camió formigonera fins al punt d'abocament.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en este
mitjá auxiliar
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços o postures inadequades

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de materials en manipulació

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops i Talls per objectes o materials

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Trepitjades sobre objectes

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Projecció de fragments o partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
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En els treballs en alçada és preceptiu el arnés de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixes d'enganxi en
l'estructura amb la necessària resistència.
El cubilot de formigonat s'utilitzarà en aquelles tasques per a les quals ha estat concebut.
El cubilot de formigonat ho ha de manipular personal qualificat.
El conductor de la grua no pot abandonar el lloc de comandament mentre pengi el cubilot de formigonat del
ganxo de la grua.
Els cables de sustentació del cubilot de formigonat que presentin un 10 per 100 de fils trencats, seran substituïts
immediatament, adonant d'això al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra.
El ganxo de grua que sustenti el cubilot de formigonat, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de seguretat.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
La boca de sortida del formigó en el cubilot de formigonat haurà de tancar perfectament, per a evitar
caigudes del material al llarg de la seva trajectòria.
El formigó transportat no haurien de sobrepassar la vora superior del cubilot de formigonat.
Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant el cubilot de formigonat.
Després de la utilització del cubilot s'inspeccionés per a detectar possibles deterioracions i procedir reparar-lo
abans de la seva reutilización.
Es paralitzaran els treballs de formigonat amb el cubilot suspès de la grua en aquesta obra, per criteris de
seguretat, quan les labors haguin de realitzar-se sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km. /h.
Neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.

7. Proteccions col·lectives
Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que
han sigut determinades a partir de la "Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la
prevenció adoptada" en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut.

7.1. Tanca d'obra
Fitxa tècnica
Tanca del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Trepitjades sobre objectes

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Xocs i cops contra objectes immòbils

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Cops i Talls per objectes o eines

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de fragments o partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Exposició al soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Il·luminació inadequada

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
El clos d'obra tindrà almenys 2 m. d'alçada.
El clos constarà d'accessos distints per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. Portón
gran per a accés de vehicles de 4 m. D'amplària i porta independent per a accés de personal.
El clos com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per a
evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció.
Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles.
Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Es col·locarà a l'entrada el -Cartell d'obra- Amb la senyalització corresponent.
Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en
compte :
• Que no impedeixi veure per damunt o pels costats de la càrrega.
• Els operaris no haurien de realitzar esforços excessius.
• Examinaran la càrrega per a assegurar-se que no té vores cortants, claus cortints o punts d'atrapament.
Neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Guants de cuir.
• Roba de treball
• Casc de seguretat.

7.2. Senyalització
Fitxa tècnica

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquin, marquin la posició o
senyalitzen per endavant tots els perills.
En els plànols que s'adjuntin s'especifica i detalla la posició de la senyalització en la mateixa.
La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels
codis de senyals, com són :
• Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a l'interessat.
• Que les persones que la percebin, vegin el que significa. Rètols com a PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada
llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.
El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent.
El segon fonament consisteix en el fet que les persones perceben el missatge o senyal, la qual cosa suposa una
educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.
Senyalització en l'obra :
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La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant-se :
1. Per la localització dels senyals o missatges :

Senyalització externa. Utilitzem per una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que
pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I per un altre la senyalització de posició, que
marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a la mateixa.
Senyalització interna. Per a percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el senyal està
col·locat dins o fora de l'obra.
2. Per l'horari o tipus de visibilitat :
Senyalització diürna. Per mitjà de
tanques, etc.

panells, banderoles vermelles, bandes blanques o vermelles, triangles,

Senyalització nocturna. A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürnes però buscant la seva
visibilitat per mitjà de llum artificial.
3. Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització:
Senyalització visual. Es compon basant-se en la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, com per
exemple els senyals de ciruculació.
Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o màquines
per mitjà de xiulets, sirenes o claxon.
Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans col·locats en determinats punts, amb els que s'entropessa avisant
d'altres perills majors, (Per exemple cordrells, baranes, etc.).
Mitjans principals de senyalització de l'obra
1. TANCA : Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixes i altres mòbils, que delímiten àrees
determinades de magatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tanca de zones de perill ha de
complementar-se amb senyals del perill previst.
2. BALISAMENT : S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar
accidents. En particular, s'usarà en la implantació de petites treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar
un pal, etc.
3. SENYALS : Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la normativa
actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.
4. ETIQUETES : En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimin oportunes, acompanyades amb frases que
es podin redactar en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició o mode d'ús del
producte contingut en els envasos.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops o Talls per maneig de eines
manuals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops o Talls per maneig de xapes
metàl·liques

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
La senyalització de seguretat complementara, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades
en l'obra.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.
Els senyals seran de grandària i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat
des del que hagin de ser vistes.
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Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el tràfic o facilitant el seu va desviar, es
procurarà principalment que :
• Siguin treballadors amb permís de conduir.
• Estiguin protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminoses o fluorescents, d'acord amb la
normativa de tràfic.
• Utilitzen peces reflectores segons UNE-EN-471
• Se situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del tràfic rodat.
Les canonades per què circulin fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors o
confusions.
La senyalització haurà de romandre mentres existeixi la situació que motiva la seva col·locació.
Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de
vials.
Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.).
Hauran de realitzar-se periòdicament revisions de la senyalització, per a controlar el bon estat i la correcta
aplicació de les mateixes
Els senyals seran retirats quan deixe d'existir la situació que les justificava.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Roba de treball
• Armilla reflectora.
• Guants de cuir.
• Calçat de seguretat.
• Casc de seguretat.

7.3. Balises
Fitxa tècnica
Senyal fixa o mòbil empleada en l'obra per a indicar llocs perillosos.
Utilitzarem aquest mitjà en l'obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents,
principalment, ho usarem durant l'execució de l'obra en la implantació de treballs temporals com per a obrir
un pou, col·locar un pal etc.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Atropellamennts

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
En obra se solen utilitzar senyals lluminoses vermells o dispositius reflectors groc ataronjat.
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En obres situades en la calçada, s'aconsella posar llums parpellejant en cada angle exterior. Si l'assetjat és total
s'han d'utilitzar balises que emeten llum vermella. En els altres casos, s'hauran d'utilitzar balises amb llum groga
ataronjada.
La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà proveïda d'un
pictograma sobre un fons determinat.
La intensitat de la llum emesa pel senyal haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir
enlluernaments.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminoses que puguin donar lloc a confusió.
L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva entrada en servei.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.

7.4. Instal·lació elèctrica provisional
Fitxa tècnica
La instal·lació elèctrica provisional de l'obra s'ajustarà a les especificacions establertes en la ITC-BT-33, per
tractar-se d'una instal·lació temporal, considerada com obra durant el temps que durin els treballs
corresponents.
No obstant això, en els locals de serveis de les obres (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les
prescripcions tècniques recollides en la ITC-BT-24 .
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Electrocució; contactes elèctrics directes
i indirectes derivats essencialment de:

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Treballs amb tensió

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Intentar treballar sense tensió però sense
cerciorar-se que està efectivament
interrompuda o que no pot connectar-se
inopinadament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Mal funcionament dels mecanismes i
sistemes de protecció

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Usar equips inadequats o deteriorats

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mal comportament o incorrecta
instal·lació del sistema de protecció
contra contactes elèctrics indirectes en
general, i de la presa de terra en
particular

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Ferides punxants en mans

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a
terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
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Les mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran les indicades en la ITC-BT-24, tenint en
compte :
• Mesures de protecció contra contactes directes: Es realitzaran per mitjà de protecció per aïllament de les
parts actives o mitjançant barreres o envoltants.
• Mesures de protecció contra contactes indirectes:
Quan la protecció de les persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de
l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional ha de ser una tensió de seguretat.
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegits per dispositius diferencials de corrent
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat
MBTS; o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual.
Característiques generals
La instal·lació elèctrica provisional de l'obra haurà d'aportar punts de preses de corrent en nombre suficient, i
situades a una distància raonable de les zones a edificar i les tasques a realitzar, a fi de poder connectar els
equips elèctrics fixos o manuals d'ús tradicional en construcció. Deurà assegurar la il·luminació de totes les vies
de circulació de l'obra, així com les zones que no estiguin dotades de llum natural. Per a la prevenció de
possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat serà el de posada a terra de les masses i
dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
Els quadres elèctrics de distribució, se situaran sempre en llocs de fàcil accés.
Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de l'excavació
(poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents).
Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja. Els pals
provisionals dels quals penjar les mànegues elèctriques no se situaran a menys de 2 m. (com norma general),
de la vora de l'excavació, carretera i similars.
El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per
a vehicles o per al personal, (mai al costat d'escales de mà)
Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de clau) en servei.
No es permet la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar -cartutxos fusibles
normalitzats- adequats a cada cas, segons s'especifica en plànols.
Durant la fase de realització de la instal·lació, els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se
aquesta circumstància amb un comprovador de tensió.
A. Normes de prevenció tipus per als cables.
El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar
en funció de la maquinària i il·luminació prevista.
Els cables a emprar en escomeses i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750V, amb
coberta de policloropreno o similar, segons UNE 21027 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils.
Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V, segons UNE 21027 o UNE
21031 i aptes per a serveis mòbils.
Els cables no presentaran defectes apreciables. No s'admetran trams defectuosos en aquest sentit.
La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà mitjançant
canalitzacions enterrades.
En cas d'efectuar-se tendit de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs
per als vianants i de 5 m. en els de vehicles, amidats sobre el nivell del paviment.
L'estesa dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà enterrat. Se
senyalitzarà el -pas del cable- mitjançant una cubrició permanent de taulons que tindran per objecte el protegir
mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de
la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm. ; el cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment,
bé de plàstic rígid corbat calent.
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Quan s'utilitzin pals provisionals per a penjar el cablejat es tindrà especial cura de no situar-los a menys de 2.00
m d'excavacions i carreteres i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats.
No haurien de permetre's, en cap cas, les connexions del cable amb l'endoll sense la clavilla corresponent,
prohibint-se totalment connectar directament els fils nus en les bases de l'endoll.
No haurà de mai desconnectar-se "llençant" del cable.
B. Cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte :
Tots els conjunts i apariaments emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma
UNE-EN 60439 -4 .
Les envolupants, paramenta, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie
(inclosos els dispositius per a efectuar els entroncaments entre mànegues), haurien de tenir com a mínim un
grau de protecció IP45, segons UNE 20324.
C. Normes de prevenció tipus per als interruptors.
S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Tots els conjunts de paramenta emprats en les instal·lacions de l'obra han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60439 -4 .
Les envolupants, paramenta, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie,
haurien de tenir com a mínim un grau de protecció IP45, segons UNE 20324 .
Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de
seguretat. Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de -perill,
electricitat-.
Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de -peus drets- estables.
D. Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics.
Conforme s’estableix en la ITC-BT-33, en l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos
dispositius que assegurin les funcions de seccionament i de cort omnipolar en càrrega.
En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i cort omnipolar en
càrrega.
Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclosos en el quadre
principal o en quadres distints del principal.
Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició
oberta (per exemple, per enclavament o ubicació en l'interior d'una envolupant tancada amb clau).
L'alimentació dels aparells d'utilització ha de realitzar-se a partir de quadres de distribució, en els quals s'integrin
:
• Dispositius de protecció contra les sobreintensitats
• Dispositius de protecció contra els contactes indirectes.
• Bases de presa de corrent.
No es procedirà al muntatge del quadre elèctric sense projecte.
La ubicació del quadre elèctric en general, així com els quadres auxiliars, es realitzaran en llocs perfectament
accessibles i protegits.
Es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces com protecció addicional. Posseiran adherida
sobre la porta un senyal normalitzat de "Perill Electricitat". Les preses de terra dels quadres elèctrics generals
seran independents.
Es disposarà d'un extintor d'incendis de pols seca en zona pròxima al quadre elèctric.
Es comprovarà diàriament el bon funcionament de tir del diferencial.
Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a -peus drets- ferms.
Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats de enclavament elèctric d'obertura.
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Les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, haurien de tenir com a mínim
un grau de protecció IP45, segons UNE 20324 .
Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades
blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina- eina.
La tensió sempre estarà en la clavilla -femella-, mai en la -mascle-, per a evitar els contactes elèctrics directes.
Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ocupació d'útils especials o estaran incloses sota coberta o
armaris que proporcionin grau similar d'inaccessibilitat.
F. Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits.
La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plànols com necessaris:
El seu càlcul s'ha efectuat sempre minorant-ho amb la finalitat de que actuïn dintre del marge de seguretat; és
a dir, abans que el conductor al que protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible.
Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línies de presa de corrent dels quadres de
distribució, així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines- eina de funcionament elèctric,
tal com queda reflectit en l'esquema unifilar.
Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotérmics.
Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials.
Tots els conjunts de paramenta emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60439 -4 .
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA.; o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat
MBTS; o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual.
Cap exceptuar la protecció del dispositiu diferencial de la grua torre que tindrà un corrent diferencial
assignada residual de 300 mA., segons s’estableix en la ITC-AEM-2 que regula aquests equips de treball.
G. Normes de prevenció tipus per a les preses de terra.
La presa de terra es realitzarà seguint les especificacions de la ITC-BT-18 .
Per a la presa de terra de l'obra es poden utilitzar elèctrodes formats per :
• barres, tubs;
• platines, conductors nus;
• plaques;
• anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
• armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures pretesades;
• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.
Els conductors de coure utilitzats corno elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe
2 de la normal UNE 21022.
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat
del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre
del valor previst.
La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la resistència
mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi les característiques del disseny de
la instal·lació

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 186 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) no
han de ser utilitzades com preses de terra per raons de seguretat.
Les envolupants de plom i altres envolupants de cables que no siguin susceptibles de deterioració a causa de
una corrosió excessiva, poden ser utilitzades com presa de terra, prèvia autorització del propietari, prenent les
precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria
afectar a les seves característiques de posada a terra.
La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l'apartat 3.4 de la Instrucció ITC-BT-18 .
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la instal·lació provisional de presa de terra,
haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o Instal·lador Autoritzat en el moment de
donar d'alta la instal·lació per a la seva engegada o en funcionament.
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys
anualment, en l'època en la qual el terreny estigui mes sec. Per a això, s'amidarà la resistència de terra, i es
repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin.
H. Normes de prevenció tipus per a línies d'alta tensió.
Si hagués línies d'alta tensió, es desviaran de l'obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i
amb un apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de
novembre.
Es tindrà en compte la zona d'influència d'aquestes línies, considerant-se un ràdio mínim de protecció de 6 m.
Dintre d'aquesta zona existeix un perill gran d'accident elèctric.
Si hagués necessitat de treballar en aquesta zona d'influència, es procurarà fer-lo sense que per la línia circuli
corrent.
Si això no fos possible, s'avisarà a l'empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió. No es
treballarà si existeix risc latent.
Si les línies fossin subterrànies, el ràdio de la zona crítica es reduirà a 2.00 m., prenent-se idèntiques mesures que
per a les línies aèries.
I. Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat.
Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el
corresponent conductor de protecció. L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en la
normativa actual.
La il·luminació dels talls serà mitjançant projectores situats sobre -peus drets- ferms. L'energia elèctrica que hagi
de subministrar-se als llums portàtils per a la il·luminació de talls entollats, (o humits), se servirà a través d'un
transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a tensió de seguretat.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., amidats des de la superfície de suport dels
operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir ombres.
Les zones de passada de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscs.
J. Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica
provisional d'obra.
Tot equip elèctric es revisarà periòdicament per personal electricista, en possessió de carnet professional
corresponent.
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i especialment, en el moment en el qual es detecti una
fallada, moment en el qual la hi declararà -fora de servei- mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol
corresponent en el quadre de govern.
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
Les reparacions mai es realitzaran sota corrent. Abans de realitzar una reparació es llevaran els interruptors de
sobreintensitat, col·locant en el seu lloc el cartell de " no connectar, homes treballant en la xarxa".
L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars només l'efectuaran els electricistes. Les eines estaran
aïllades.
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Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió de seguretat.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat
• Botes aïllants (connexions).
• Calçat de seguretat.
• Guants aïllants.
• Roba de treball.
• Arnès de seguretat (per a treballs en alçada).
• Estora aïllant.
• Comprovadores de tensió.
• Eines aïllants.

7.5. Presa de terra
Fitxa tècnica
La posada a terra s'estableix a fi de posar en contacte, les masses metàl·liques de les màquines, equips, eines,
circuits i la resta d'elements connectats a la xarxa elèctrica de l'obra, assegurant l'actuació dels dispositius
diferencials i eliminat així el risc que suposa un contacte elèctric en les màquines o aparells utilitzats.
La presa de terra s'instal·larà al costat del quadre elèctric i d'aquest partiran els conductors de protecció que
connecten a les màquines o aparells de l'obra.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Electrocució

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes a distint nivell
Grans esforços

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de les instal·lacions incloses les unions a terra dels carrils
per a estada o desplaçament de les grues.
Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit
per la instal·lació.
La presa de terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica o placa a ubicar junt amb el quadre
general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra
definitiva de l'edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s'utilitze per a la protecció de la instal·lació elèctrica
provisional d'obra.
La xarxa general de terra haurà d'ajustar-se a les especificacions detallades en la ITC-BT-18 del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió.
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Les preses de terra disposaran d'elèctrodes o piques de material anticorrosiu la massa metàl·lica de les quals
romandrà enterrada en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas a aquest de les corrents defecte
que puguin presentar-se.
Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència mecànica segons la classe
2 de la Norma UNE 21.022.
El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament
utilitzar-ho per a altres usos. Únicament podrà utilitzar-se conductor o cable de coure despullat de 95 mm de
secció com a mínim en els trams enterrats horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode artificial de
la instal·lació.
Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. I la de ferro galvanitzat seran de 2.5 mm.
Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 mm. De diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. De diàmetre
com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 mm. De costat com a mínim.
La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o conductor) aigua
de forma periòdica.
El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una arqueta practicable.
Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant
transformador de separació de circuits, no tindran conductor de protecció. La resta de carcasses de motors o
màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra.
Cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitja o alta tensió sense apuntalament aïllant
adequat, la presa de terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de
la xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional d'obra.
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
El neutre de la instal·lació estarà posat a terra.
Neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat, (per al trànsit per l'obra).
• Guants de cuir.
• Roba de treball.

7.6. Baranes
Fitxa tècnica
Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix
que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant.
Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on
existeixi un potencial risc de caiguda.
Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els replans.
Les passeres també es dotaran amb baranes quan sigui procedent.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones a distint nivell

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat
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Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Grans esforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Cops o Talls per maneig d'eines manuals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
La protecció del risc de caiguda al buit pel cantell en les plantes ja desencofrades, per les obertures en façana
o pel costat lliure de les escales d'accés es realitzarà per mitjà de la col·locació de baranes.
L'obligatorietat de la seva utilització es deriva del que disposa l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en
el Treball en els seus articles 17, 21 i 22 i l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica en l'article 187.
La barana la col·locarà personal qualificat.
La barana, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents.
L'alçada de la barana serà de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per una barra horitzontal, llistó
intermedi i sòcol de 15 cm. d'alçada.
Seran capaços de resistir una càrrega de 150 Kg. per metre lineal.
La disposició i subjecció de la mateixa al forjat es realitzarà segons el que disposa Plànol.
La barana només podrà 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 per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscs
específics :
• La comprensió del plànols de muntatge, desmuntatge o transformació de la barana.
• La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la barana.
• Les mesures de prevenció de riscs de caiguda de persones o d'objectes.
• Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar
negativament la seguretat de la barana.
• Les condicions de càrrega admissible.
• Qualsevol altre risc que comportin les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.
La barana inspeccionarà periòdicament, per a previndre fallades o faltes de mesures de seguretat.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a
la seva reparació (o substitució).
Neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Arnès de seguretat.
• Roba de treball.

7.7. Cable fiador de seguretat
Fitxa tècnica
Els cables fiadors de seguretat s'utilitzaran com a mitjà de seguretat per a evitar les caigudes.
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Una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació
de les seves característiques i a la seguretat del treball dels mateixos.
Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions
d'importància.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones a distint nivell

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Talls

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
El cable emprat serà de bona qualitat i resistència adequada.
El cable fiador serà instal·lat per personal qualificat per a això.
No han de treballar a una càrrega superior a 1/8 de la seva resistència al trencament.
S'instruirà al personal sobre la seva utilització i els seus riscs.
Els cables hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència.
Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i
adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, ocupació a aquest objecte del personal competent
i seguretat dels propis treballadors. Les oportunes autoritzacions seran sol·licitades per les empreses usuàries de
les instal·lacions, justificant els mencionats extrems, de la Direcció General de Treball, la qual resoldrà amb els
assessoraments convenients.
En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per a assegurar als treballadors contra els perills del
trencament eventual dels cables.
Queda prohibit l'ocupació de cables i cordres empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un
llaç o nus.
Podrà efectuar-se l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per a materials
quan sigui de necessitat en raó a la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les
operacions d'entroncament siguin realitzades degudament per personal especialitzat; que la resistència de
l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties
suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors.
El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels
treballs, per a previndre fallades o faltes de mesures de seguretat.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a
la seva reparació (o substitució).
Neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Arnès de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.

7.8. Taulers quallats de seguretat per a buits horitzontals
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Fitxa tècnica

La protecció dels riscs de caiguda al buit pels buits de reduïda grandària existent en el forjat es realitzarà
mitjançant la col·locació de taulers de fusta.
Aquests buits es refereixen als que es realitzin en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits per
a conductes d'instal·lacions.
Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones a distint nivell

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes a nivells inferiors

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços
Cops o Talls per maneig d'eines manuals

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
La protecció dels riscs de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà mitjançant la col·locació
de taulers de fusta.
Aquests buits es refereixen als que es realitzin en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits per
a conductes d'instal·lacions.
La utilització d'aquest mitjà de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball.
Els taulers de fusta hauran de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers de fusta
de 7 x 20 cm. Subjectes inferiorment mitjançant tres taulers transversals.
Els taulers no posseiran defectes visibles, ni nusos que minvin la seva resistència, tindran bon aspecte. Estaran
nets, de tal forma, que puguin apreciar-se els defectes per ús.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de cuir.
• Arnès de seguretat.
• Roba de treball.

7.9. Passarel·les de seguretat
Fitxa tècnica
S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases de
fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs en què la circulació de les
persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable.
També s'utilitzen passarel·les per a salvar xicotets desnivells, i per a l'abocament de residus de demolició i
construcció dins els contenidors de residus habilitats a l'obra.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 192 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Identificació i avaluació de riscs amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta
protecció col·lectiva
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caigudes a distint nivell

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Grans esforços
Els inherents al treball que ha d'exercir-se
sobre ells

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscs anteriors
Mesures preventives
En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes d'enganxi en
l'estructura amb la necessària resistència.
La passarel·la la realitzarà personal qualificat.
La passarel·la utilitzada en aquesta obra tindrà una amplària mínima de 60 cm.
Els elements que la componin estaran disposats de manera que ni es puguin separar entre si, ni puguin lliscar
dels seus punts de suport. Per a això és convenient disposar de límits en els seus extrems, que evitin lliscaments.
Cap de les parts de la passarel·la podrà patir una flexió exagerada o desigual.
La passarel·la haurà de tenir la suficient resistència i estabilitat.
Els taulers que formin la plataforma no posseiran defectes visibles, ni nusos que minvin la seva resistència, tindran
bon aspecte. Estaran nets, de tal forma, que puguin apreciar-se els defectes per ús.
Es recomana evitar aixafar pels taulers excessivament bombats, que hauran de rebutjar-se immediatament
abans de la seva posada.
Queda prohibit la utilització de la passarel·la sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada
mitjançant la instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes.
La passarel·la estarà proveïda de baranes resistents de 90 cm. d'alçada amb llistó intermedi i sòcols de mínim
15 cm. d'alçada.
S'eliminaran les rebles o enderrocs, per a reduir el risc d'ensopecs o lliscaments.
Si la passarel·la s'utilitza en les cobertes o teulades en pendent haurà d'estar proveïdes de ganxos per a la seva
fixació a l'estructura. Sobre els taulers que formin el seu pis es disposaran llistons transversals que impedeixin el
lliscament.
La plataforma s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels
treballs, per a previndre fallades o faltes de mesures de seguretat.
Els elements que componin la passarel·la i que denotin alguna fallada tècnica o mala comportament es
desmuntaran immediatament per a la seva reparació (o substitució).
Es prohibirà expressament córrer per les plataformes, per a evitar els accidents per caiguda.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Neteja i ordre en l'obra.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada :
• Casc de seguretat.
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• Guants de cuir.
• Roba de treball.

8. Materials
Tipologia i característiques dels materials i elements que van a utilitzar-se en esta obra, relatius als aspectes de
pes, forma i volum del material.
S'inclou la informació relacionada essencialment amb els riscs derivats de la seua utilització i les mesures
preventives a adoptar, així com els aspectes preventius relatius a la seua manipulació i magatzematge.

8.1. Àrids i farciments
8.1.1. Àrids
Tipologia i Característiques
Pes específic : 1,7 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : A l'engròs
Els àrids en aquesta obra s'utilitzen per a :
• La utilització dels àrids en l'obra es concentra pràcticament en la realització dels morters, conforme
s'especifica en el projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• La utilització dels àrids haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Els àrids hauran d'apilar-se sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes condicions de
seguretat i estabilitat, per a evitar enfonsaments del material apilat.
• En especial en èpoques de pluja es protegiran degudament per a evitar que es disgreguen per l'obra.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos si el proveïdor acredita de manera satisfactoria la seva qualitat.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'apiliment i emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització en tremuges
i/o contenidors que garanteixin la seva estabilitat.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, bastides i en especial en els pendents de la coberta, etc. en evitació
de sobrecàrregues que poguessin donar com a conseqüència desplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents
definits en la memòria de seguretat.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Lloc de magatzematge : Segons els plànols
• Tipus d'Apili : A l'engròs

8.1.2. Graves
FITXA TÉCNICA
Tipologia i Característiques
• Pes específic : 1,7 Kg/dm³
• Formes disponibles en obra : A l'engròs
Les graves en aquesta obra s'utilitzen per a :
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• La realització dels reblerts en els extradós dels murs de contenció i en la base de les lloses de fonamentació
i dels murs de contenció, conforme s'especifica en el projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• La utilització de les graves haurà de fer-se seguint el pas usual de bones pràctiques.
• Les graves hauran d'apilar-se amuntonades sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes
condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar ensorrades del material apilat.
• En especial en èpoques de pluja es protegiran degudament per a evitar que es disgreguin per l'obra.
• Es mantindran allunyades de les vies de circulació en l'obra, per a evitar ser projectades pels vehicles.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos si el proveïdor acredita de manera satisfactori la seva qualitat.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'apili i emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització en tremuges i/o
contenidors que garanteixin la seva estabilitat.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, bastides i en especial en els pendents de la coberta, etc. en evitació
de sobrecàrregues que poguessin donar com a conseqüència desplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents
definits en la memòria de seguretat.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : A l'engròs

8.1.3. Terres
Tipologia i Característiques
• Pes específic : 1,75 Kg/dm³
• Formes disponibles en obra : A l'engròs
Les terres en aquesta obra s'utilitzen per a :
• El farciment de desmuntes, rases i buidatges realitzats en l'obra, conforme s'especifica en el projecte
d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• La utilització de les terres haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Les terres hauran d'apilar-se amuntonades sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes
condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar ensorrades del material apilat.
• En especial en èpoques de pluja es protegiran degudament per a evitar que es disgreguin per l'obra.
• Es mantindran allunyades de les vies de circulació en l'obra, per a evitar ser projectades pels vehicles.
• Es regaran en cas necessari per a evitar la formació de pols per l'obra.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos si el proveïdor acredita de manera satisfactori la seva qualitat.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'apilament i emmagatzemament en l'obra al seu lloc d'utilització en
camions, Pal·les, dúmpers i mototraïlles que garanteixin la seva estabilitat.
• No se sobrepassaran les càrregues màximes establertes en la maquinària utilitzada per al seu transport i
posada en obra.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 195 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar
en el mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que poguessin
donar com a conseqüència ldesplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents
definits en la memòria de seguretat.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
• Tipus d'emmagatzematge : A l'engròs

8.2. Premodelats hidràulics
8.2.1. Blocs
Tipologia i Característiques
Pesos específics :
Bloc de Formigó Normal : de densitat real ≥ 1,9 kg/dm³ de distints acabats i dimensions.
Bloc de Formigó Semilleuger : de formigó de densitat real 1,3 kg/dm³ / 1,9 kg/dm³ de distints acabats i
dimensions.
Bloc de Formigó Lleuger : de formigó de densitat real ≤ 1,3 kg/dm³ de distints acabats i dimensions.
Formes disponibles en obra : Peces paral·lelepípedes
Blocs de forma paral·lelepípede rectangular constituïdes per un conglomerat de ciment i/o calç i un àrid
natural o artificial. Presentarà perforacions d'eix normal al plànol de seient i de volum no superior als dos terços
del volum total del bloc.
Els blocs de Formigó en aquesta obra s'utilitza per a :
• Fàbriques amb funció de tancament, amb funció estructural i/o amb funció de divisió o de
compartimentació per a la realització de murs interiors i/o exteriors, conforme s'especifica en el projecte
d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• La utilització de blocs, el seu trasllat i posada en obra requereix grans esforços per al personal que els
manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues pesades.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• L'apilat haurà de fer-se sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes condicions de seguretat i
estabilitat, per a evitar caigudes per desplomi del material apilat. No apilar-ho mai sobre superfícies
inclinades o relliscoses.
• La utilització de blocs en l'obra implica la necessitat de tallar peces. Es mostrarà especial atenció durant el
tall de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules: al tallar-se indegudament o al fragmentar-se la peça poden projectar-se partícules
agressives. Deurà en tals casos protegir-se els ulls.
• Generació de pols: Si utilitzem una talladora, haurà de protegir-se les vies respiratòries de la possible
inhalació de pols, a més dels ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures
preventives i normes d'actuació per a manipular la dita maquinària, i que s'indiquen en aquesta mateixa
memòria de seguretat i salut.
• Talls: Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Grans esforços: al haver de desplaçar les peces i caixes per l'obra, haurà d'instruir-se als operaris sobre la
manipulació correcta de càrregues manuals.
• Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells materials que posseeixin segells de qualitat o que acreditin de manera satisfactori la
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realització d'aquests assajos. Seguir aquestes prescripcions garantirà les condicions i qualitats dels blocs i
per tant es presumix que no comportaran per si mateix un risc.
Durant el seu transport per l'obra:
• Es transportarà des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització degudament apilat,
en evitació de caigudes accidentals per desplomi del material.
• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
mitjans de transports utilitzats.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Tots els blocs que es comproven que són defectuosos, seran retirats i substituïts per altres satisfactoris, en
evitació de riscs durant la seva manipulació, magatzematge i posada en obra.
• Abans de manipular els blocs, els treballadors hauran estat instruïts en la manipulació de càrregues
pesades.
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS
corresponents: Cinturons de protecció lumbar, guants i calçat reforçat, així com cremes protectores enfront
dels ciments utilitzats.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Durant la construcció dels murs, i mentres aquestsno hagin estat estabilitzats per la col·locació de forjats,
murs d'arriostrament o altres elements d'estructura prou rígids, es prendran les precaucions necessàries per
a evitar que bolquin a causa del vent o altres accions externes. Per a això s'arriostraran o apuntalaran amb
taulers els extrems del qual estiguin ben assegurats. Les precaucions indicades es prendran a l'acabar cada
jornada de treball.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Paletitzat

8.2.2. Rajoles de ciment
Tipologia i Característiques
Pes específic : 1,8 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : Peces
Taulell hidràulic obtinguda per modelat o premsat.
Les rajoles de ciment en aquesta obra s'utilitza per a :
• Paviments de sòls en diferents dependències, conforme s'especifica en el projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• La utilització dels taulells, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforços per al personal que les
manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues pesades.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• L'apilat de les rajoles haurà de fer-se sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes condicions
de seguretat i estabilitat, per a evitar caigudes per desplomis del material apilat. No apilar-ho mai sobre
superfícies inclinades o relliscoses.
• La utilització de rajoles en l'obra implica la necessitat de tallar peces. Es mostrarà especial atenció durant
el tall de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules: al tallar-se indegudament o al fragmentar-se la peça poden projectar-se partícules
agressives. Deurà en tals casos protegir-se els ulls.
• Generació de pols: Si utilitzem una talladora de material ceràmic, haurà de protegir-se les vies respiratòries
de la possible inhalació de pols, a més dels ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions,
mesures preventives i normes d'actuació per a manipular la dita maquinària, i que s'indiquen en aquesta
mateixa memòria de seguretat i salut.
• Talls: Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Grans esforços: al haver de desplaçar les peces i caixes per l'obra, haurà d'instruir-se als operaris sobre la
manipulació correcta de càrregues manuals.
• Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.
Mesures preventives a adoptar
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En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells materials que posseïxen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactori la
realització d'aquests assajos. Seguir aquestes prescripcions garantirà les condicions i qualitats de les rajoles
i per tant es presumix que no comportaran per si mateix un risc.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització degudament apilat,
en evitació de caigudes accidentals per desplomi del material.
• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
mitjans de transports utilitzats.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Tots els taulells que es comproven que són defectuoses, seran retirades i substituïts per altres satisfactòries,
en evitació de riscs durant la seva manipulació, magatzematge i posada en obra.
• Abans de manipular les peces, els treballadors hauran sigut instruïts en la manipulació de càrregues
pesades.
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS
corresponents: Cinturons de protecció lumbar, guants i calçat reforçat, així com cremes protectores enfront
dels ciments cua utilitzats.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Paletitzat

8.3. Aglomerants
8.3.1. Ciment
Tipologia i Característiques
Pes específic : 1,6 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : En sacs
Els ciments en aquesta obra s'utilitzen per a :
La realització de Morters i Formigons no estructurals, conforme s'especifica en el projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principals per manipulació del ciment són: Dermatosi, Blefaritis i Conjuntivitis.
• La utilització dels ciments haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Els ciments modifiquen l'aspecte de la pell, produint espessor, dessecat i esquerdes, sobretot en les parts
més exposades com les mans.
• Les lesions de tipus cutani provoquen èczema en la pell, amb les molèsties derivades de tals afeccions.
• Es recomana l'ús de guants, però a causa dels problemes de mobilitat de l'operari en la manipulació
d'elements és convenient que s'utilitzen en previsió d'aquests danys cremes protectores o aerosols
siliconados.
• Els ciments hauran d'apilar-se en sacs degudament estructurats i per capes, sobre bases estables, sòlides i
resistents, amb les degudes condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar desplomis del material apilat.
• Hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant relatives a la seva utilització i apili.
• En termes generals, la informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització serà la
corresponent a la "Fitxa de dades de Seguretat" exigida per la normativa sobre classificació, envasat i
etiquetatge de productes, i que s'inclou amb el mateix.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixen la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells que posseixen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactòria la realització
d'aquests assajos.
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Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'apili i emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització es realitzarà en
contenidors i bats degudament apilats. No se sobrepassaran les càrregues màximes establertes en la
maquinària utilitzada per al seu transport per l'obra.
• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar
en el mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que poguessin
donar com a conseqüència desplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Els operaris haurà de protegir-se convenientment del contacte del ciment, mitjançant l'ús de guants i de
cremes.
• Els operaris hauran de cuidar la seva neteja corporal, en evitació d'agressions de la pell. És necessari que
disposen de mico de treball en les operacions de manipulació del ciment.
• En les irritacions de la pell causades pel ciment, haurà de sotmetre's a examen mèdic com més prompte
millor.
• Per a previndre la conjuntivitis causada per la pols del ciment haurà d'usar-se ulleres apropiades.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Paletitzat en sacs

8.4. Morters
8.4.1. Morter de ciment
Tipologia i Característiques
Pes específic : 1,8 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : En sacs
Els morters de ciments en aquesta obra s'utilitzen per a :
• Realització de pasta utilitzada en diferents operacions.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principals per manipulació del morter de ciment són: Dermatosi, Blefaritis i Conjuntivitis.
• La utilització dels morters de ciments haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Els ciments modifiquen l'aspecte de la pell, produint espessa, dessecament i esquerdes, sobretot en les parts
més exposades com les mans.
• Les lesions de tipus cutani provoquen èczema en la pell, amb les molèsties derivades de tals afeccions.
• Es recomana l'ús de guants, però a causa dels problemes de mobilitat de l'operari en la manipulació
d'elements és convenient que s'utilitzen en previsió d'aquests danys cremes protectores o aerosols siliconats.
• Els ciments hauran d'apilar-se en sacs degudament estructurats i per capes, sobre bases estables, sòlides i
resistents, amb les degudes condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar desplomis del material apilat.
• Hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant relatives a la seva utilització i apili.
• En termes generals, la informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització serà la
corresponent a la "Fitxa de dades de Seguretat" exigida per la normativa sobre classificació, envasament i
etiquetatge de productes, i que s'inclou amb el mateix.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixen la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells que possexen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactòria la realització
d'aquests assajos.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc de pastat en l'obra al seu lloc d'utilització en cassetó i contenidors segurs.
No se sobrepassaran les càrregues màximes establertes en la maquinària, equips i mitjans utilitzada per al
seu transport per l'obra.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que poguessin
donar com a conseqüència desplomi del material.
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Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge

• Els operaris haurà de protegir-se convenientment del contacte del ciment, mitjançant l'ús de guants i de
cremes.
• Els operaris hauran de cuidar la seva neteja corporal, en evitació d'agressions de la pell. És necessari que
disposen de mico de treball en les operacions de manipulació del ciment.
• En les irritacions de la pell causades pel ciment, haurà de sotmetre's a examen mèdic com més prompte
millor.
• Per a previndre la conjuntivitis causada per la pols del ciment haurà d'usar-se ulleres apropiades.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge de l'aglomerant : Paletitzat en sacs / Àrids : A l'engròs

8.4.2. Morter adhesiu
Tipologia i Característiques
Pes específic : 1,9 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : En sacs
Els morters de ciments cua en aquesta obra s'utilitzen per a :
• Realització de pasta utilitzada en diferents operacions.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principals per manipulació del morter adhesiu són: Dermatosi, Blefaritis i Conjuntivitis.
• La utilització dels morters adhesiu haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Els ciments cua modifiquen l'aspecte de la pell, produint grossària, dessecament i esquerdes, sobretot en
les parts més exposades com les mans.
• Les lesions de tipus cutani provoquen èczema en la pell, amb les molèsties derivades de tals afeccions.
• Es recomana l'ús de guants, però a causa dels problemes de mobilitat de l'operari en la manipulació
d'elements és convenient que s'utilitzen en previsió d'aquests danys cremes protectores o aerosols
siliconados.
• Els ciments cua hauran d'apilar-se en sacs degudament estructurats i per capes, sobre bases estables,
sòlides i resistents, amb les degudes condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar desplomis del material
apilat.
• Hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant relatives a la seva utilització i apili.
• En termes generals, la informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització serà la
corresponent a la "Fitxa de dades de Seguretat" exigida per la normativa sobre classificació, envasat i
etiquetatge de productes, i que s'inclou amb el mateix.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixen la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells que posseixen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactòria la realització
d'aquests assajos.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc de pastat en l'obra al seu lloc d'utilització en cassetó i contenidors segurs.
No se sobrepassaran les càrregues màximes establertes en la maquinària, equips i mitjans utilitzada per al
seu transport per l'obra.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que poguessin
donar com a conseqüència desplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Els operaris haurà de protegir-se convenientment del contacte del ciment, mitjançant l'ús de guants i de
cremes.
• Els operaris hauran de cuidar la seva neteja corporal, en evitació d'agressions de la pell. És necessari que
disposen de mico de treball en les operacions de manipulació del ciment.
• En les irritacions de la pell causades pel ciment, haurà de sotmetre's a examen mèdic com més prompte
millor.
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• Per a previndre la conjuntivitis causada per la pols del ciment haurà d'usar-se ulleres apropiades.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Aglomerant : Paletitzat en sacs / Àrids : A l'engròs

8.5. Formigons
8.5.1. Formigó de central
Tipologia i Característiques
Pes específic : 2,3 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : En massa
Els formigons de central en aquesta obra s'utilitzen per a :
• La realització dels diferents elements estructurals de l'edifici, conforme
d'execució.

s'especifica en el projecte

Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principals per manipulació del formigó són pràcticament els derivats del ciment: Dermatosi, Blefaritis
i Conjuntivitis.
• La utilització dels formigons haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Els ciments que formen part del formigó modifiquen l'aspecte de la pell, produint espessa, dessecament i
esquerdes, sobretot en les parts més exposades com les mans.
• Les lesions de tipus cutani provoquen èczema en la pell, amb les molèsties derivades de tals afeccions.
• Es recomana l'ús de guants, però a causa dels problemes de mobilitat de l'operari en la manipulació
d'elements és convenient que s'utilitzen en previsió d'estos danys cremes protectores o aerosols siliconados.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• A fi de garantir que els diferents elements estructurals formigonats, no suposen cap risc o perill per
deficiències de resistència en els formigons de central utilitzats en els mateixos, hauran de seguir-se les
següents mesures preventives en la recepció del formigó :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en
obra que garanteixen la qualitat del formigó d'acord amb les especificacions del projecte i sent
responsable que el control de recepció s'efectue prenent les mostres necessàries, i realitzant els assajos
de control precisos.
• Qualsevol rebuig del formigó basat en els resultats dels assajos de consistència haurà de ser realitzat
durant l'entrega.
• El temps mínim entre la incorporació de l'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó
en obra, no deu ser superior a una hora i mitja. En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui
calorós hauran de prendre's mesures adequades per a augmentar el temps de forjat del formigó sense
que disminuïsca la seva qualitat.
• El formigó pastat completament en central i transportat en camions formigonera, el volum de formigó
transportat, no haurà d'excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba
de pastar en pastadora mòbil en l'obra, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.
• Els equips de transport deuran estar exempts de residus de formigó o morter endurit.
Durant el seu transport :
1r. Des de la central a l'obra :
• Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arriben al
lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques
que posseïxen acabades de pastar. Aspecte important des del punt de vista de la seguretat
estructuralment i evidentment de la seguretat dels treballadors de l'obra.
• Queda expressament prohibida l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o una altra substància
que pugui alterar la composició original de la massa fresca. No obstant, si el seient en con de Abrans és
menor que l'especificat, el subministrador podrà addicionar additiu fluïdificant per a augmentar-lo fins a
arribar aquesta consistència. Per a això, l'element transportador haurà d'estar equipat amb el corresponent
equip dosificador d'additiu i repastar el formigó fins a dispersar totalment l'additiu afegit. El temps de
repastat serà almenys d'1 min. /m², sense ser en cap cas inferior a 5 minuts.
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• No seguir aquestes indicacions pot suposar un risc per deficiències estructurals resistentsment i evidentment
de la seguretat dels propis treballadors de l'obra.
2n. Per l'obra :
• El començament de la descàrrega del formigó des de l'equip de transport del subministrador en el lloc de
lliurament, marca el principi del temps de lliurament i recepció del formigó, que durarà fins a finalitzar la
descàrrega d'aquest.
• Es transportarà des del seu lloc d'apilament i emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització es realitzarà
en contenidors i bats degudament apilats. No se sobrepassaran les càrregues màximes establertes en la
maquinària utilitzada per al seu transport per l'obra.
• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar
en el mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que
poguessinn donar com a conseqüència ldesplomi del material.
Mesures preventives que hauran d'adoptar-se per a garantir la seguretat i estabilitat de les estructures de
formigó en l'obra :
A. Formigonat en temps fred :
• En general se suspendrà el formigonat sempre que es preveia que dins de les quaranta-huit hores (48 h)
següents pot descendir la temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads.
• En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigone en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant el forjat i primer enduriment del formigó, no hauran de produir-se
deterioraments locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents
• Del material.
• Si no és possible garantir que, amb les mesures adoptades, s'ha aconseguit evitar aquesta pèrdua de
resistència, es realitzaran els assajos d'informació necessaris per a conéixer la resistència realment
aconseguit, adoptant-se, si escau, les mesures oportunes.
• La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior
a +5ºC.
• Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etcètera) la temperatura del qual sigui
inferior a 0ºC.
• L'ocupació d'additius antigelats requerirà una autorització expressa, en cada cas, del director d'obra. Mai
podran utilitzar-se productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que contenen Ion clor.
• Quan el formigonat es realitzi en ambient fred, amb risc de gelades, podrà utilitzar-se per al pastat, sense
necessitat d'adoptar cap precaució especial, aigua escalfada fins una temperatura de 40ºC i inclús
escalfar prèviament els àrids.
• Quan excepcionalment s'utilitze aigua o àrids escalfats a temperatura superior a les abans citades, es
cuidarà que el ciment, durant el pastat, no entri en contacte amb ella mentres la seva temperatura sigui
superior a 40ºC.
• Entre les mesures que poden adoptar-se en la dosificació del formigó està la utilització de relacions
d'aigua/ciment el mes sotaes possibles, i la utilització de majors continguts de ciment o de ciments de major
categoria resistent. Amb això aconseguirà accelerar-se la velocitat d'enduriment de formigó, augmentar
la temperatura del mateix i reduir el risc de gelada.
• Quan existeixi risc d'acció de gel o de gelada prolongada, el formigó fresc ha de protegir-se mitjançant
dispositius de cobertura i/o aïllament, o per mitjà de tancaments per al escalfament de l'aire que envolti a
l'element estructural acabat de formigonat, i en aquest cas hauran d'adoptar-se mesures per a mantenir
la humitat adequada.
B. Formigonat en temps calorós :
• Quan el formigonat s'efectue en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació
de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó, i per a reduir la temperatura de la massa.
• Els materials emmagatzemats amb els quals vaja a fabricar-se el formigó i els encofrats o motlles destinats
a rebre-ho hauran d'estar protegits de l'acció del sol.
• Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per
a evitar que es desseque.
• Si la temperatura ambient és superior a 40é C se suspendrà el formigonat, tret que amb l'autorització prèvia
del director d'obra, s'adopten mesures especials, com ara refredar l'aigua, pastar amb gel picat, refredar
els àrids, etcètera.
• Quan s'utilitzen additius antingelats per al morter, han de seguir-se atentament les indicacions del fabricant
quant a dosificació, condicions d'execució, etc., assegurant-se que no tinguin cap efecte nociu sobre la
fàbrica.
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Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge

Durant les operacions d'encofrat i desencofrat :
• Abans de l'abocament haurà de garantir-se que l'encofrat té la suficient resistència i estabilitat.
• Els treballs en les parts superiors es realitzaran des de castellet o bastida, mai des d'escales.
• El desencofrat es realitzarà quan el formigó hagi adquirit resistència suficient.
• En les peces de fusta utilitzades per a l'encofrat, s'extrauran els claus que queden en elles; i només després
s'apilaran convenientment.
• En encofrats metàl·lics es comprovarà el perfecte encaixat de les plaques, per a evitar la caiguda fortuïta
d'alguna d'elles; la seva col·locació i aplomat es realitzarà des de castellet o bastida, sempre que l'altura
ho requereixi, mai recolzant escales i menys pujant-se l'operari en les plaques col·locades inferiorment.
Abans de col·locar les plaques, es distribuiran en el tall apilant-les amb ordre i atenció, no aproximant-les a
cap vora de buits.
Durant l'abocament del formigó :
• Haurà de tenir-se en compte el fer-ho per capes, a fi d'anar repartint les alçades i evitar així excessives
pressions que poguessin arribar a rebentar l'encofrat amb les consegüents conseqüències.
Abocament manual mitjançant carretons :
• S'haurà de circular per superfícies de trànsit lliures d'obstacles en evitació de caigudes.
• Es prestarà especial atenció als grans esforços i caigudes al pujar per rampes amb massa pendent, amb
salts o relliscoses.
• Es disposaran passadissos de seguretat que garanteixen la circulació de persones amb garanties
d'estabilitat. Seguretat.
Abocament manual per mitjà de palege i galledes :
• Apareixen riscs per grans esforços i caigudes durant les diferents operacions.
Abocament manual per mitjà de tremuges i canaletes :
• Se situaran amb el pendent adequat, controlant en tot moment les sobrecàrregues que es puguin
ocasionar sobre les canaletes que no desequilibren el sistema.
Abocament per mitjans mecànics: Bombament :
• El gran perill que existeix és l'embús del conducte, produït per algun àrid de major grandària, per falta de
fluïdesa del formigó o per falta de lubricació del conducte.
• Com a mesura preventiva per a procedir al desembusso caldrà primerament provocar la pèrdua de
pressió, i posteriorment procedir a la seva localització que es farà pel so, colpejant distintes seccions de la
canonada.
Com a mesures preventives per al bombament establirem :
• Els tubs de conducció estaran convenientment ancorats.
• A l'inici dels treballs es prepararan beurades que actuaran com a lubricant de la canonada.
• S'utilitzaran formigons de la granulometria i consistència apropiades.
• Neteja general a l'acabar els treballs, amb especial atenció, ja que la pressió de sortida dels àrids pot ser
causa d'accident.
En la manipulació durant tot el procés de formigonat :
• Els operaris haurà de protegir-se convenientment del contacte del formigó, mitjançant l'ús de guants i de
cremes.
• Els operaris hauran de cuidar la seva neteja corporal, en evitació d'agressions de la pell. És necessari que
disposen de mico de treball en les operacions de manipulació del ciment.
• En les irritacions de la pell causades pel formigó, haurà de sotmetre's a examen mèdic com més prompte
millor.
• Per a previndre la conjuntivitis haurà d'usar-se ulleres apropiades.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : Camió formigonera
Tipus d'emmagatzematge : Transitori

8.6. Formigó armat
8.6.1. Formigó armat
Tipologia i Característiques
Pes específic : 2,3 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : En massa
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Els formigons armats en aquesta obra s'utilitzen per a :
• La realització dels diferents elements estructurals de l'edifici, conforme s'especifica en el projecte
d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principals per manipulació del formigó són pràcticament els derivats del ciment : Dermatosi,
Blefaritis i Conjuntivitis.
• La utilització dels formigons i armats haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Els ciments que formen part del formigó modifiquen l'aspecte de la pell, produint grossària, dessecament i
esquerdes, sobretot en les parts més exposades com les mans.
• Les lesions de tipus cutani provoquen èczema en la pell, amb les molèsties derivades de tals afeccions.
• Es recomana l'ús de guants, però a causa dels problemes de mobilitat de l'operari en la manipulació
d'elements és convenient que s'utilitzen en previsió d'estos danys cremes protectores o aerosols siliconats.
• Els riscs principals per manipulació de les armadures són deguts a grans esforços en la seva manipulació.
• Es prestarà especial atenció a l'apili de les armadures, fent-ho sobre bases estables, solides i resistents, ja
que poden donar lloc a caigudes i desplomis de material per rodament dels mateixos.
• No apilar-ho mai les armadures sobre superfícies inclinades o relliscoses, si fos necessari immobilitzar-ho, es
farà mitjançant tascons de fusta.
• La utilització de les armadures en l'obra implica la necessitat, de vegades, de tallar barres. Es mostrarà
especial atenció durant el cort de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules: al tallar-se indegudament poden projectar-se partícules agressives. Deurà en tals
casos protegir-se els ulls.
• Generació de pols: Haurà de protegir-se les vies respiratòries de la possible inhalació de pols, a més dels
ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures preventives i normes d'actuació
per a manipular aquesta maquinària, i que s'indiquen en aquesta mateixa memòria de seguretat i salut.
• Talls: Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els
operaris de les postures correctes de treball.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• A fi de garantir que els diferents elements estructurals, no suposen cap risc o perill per deficiències de
resistència en el formigó armat utilitzat en els mateixos, hauran de seguir-se les següents mesures
preventives en la recepció del formigó :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en
obra que garanteixen la qualitat del formigó d'acord amb les especificacions del projecte i sent
responsable que el control de recepció s'efectue prenent les mostres necessàries, i realitzant els assajos
de control precisos.
• Qualsevol rebuig del formigó basat en els resultats dels assajos de consistència haurà de ser realitzat
durant el lliurament.
• El temps mínim entre la incorporació de l'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó
en obra, no deu ser superior a una hora i mitja. En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui
calorós hauran de prendre's mesures adequades per a augmentar el temps de forjat del formigó sense
que disminuïsca la seva qualitat.
• El formigó pastat completament en central i transportat en camions formigonera, el volum de formigó
transportat, no haurà d'excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba
de pastar en pastadora mòbil en l'obra, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.
• Els equips de transport deuran estar exempts de residus de formigó o morter endurit.
• Per a productes certificats, la Direcció Tècnica d'aquesta obra comprovara, que partides d'armadures
acrediten la possessió d'un dispositiu o un CC-EHE, així com hauran de portar també el certificat
especifique d'adherència i anar acompanyada de l'oportú certificat de garantia del fabricant en què
s'indiquen els valors límits de les diferents característiques, que justifiquen que l'acer compleix les
exigencies contingudes en l'EHE.
• Per a productes no certificats, la Direcció Tècnica d'aquesta obra comprovara, que la partida
d'armadures van acompanyades dels resultats dels assajos corresponents a la composició química,
característiques mecàniques i característiques geomètriques, justificant que l'acer compleix les
exigències establertes en l'EHE. A més aniran acompanyadesdel certificat específic d'adherència.
Durant el seu transport :
• Durant el transport per l'obra de l'armat :
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• El transport suspés d'armadures ha de realitzar-se per penjat per mitjà d'eslingues ben enllaçades i
proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat, havent d'efectuar-se la sustentació de manera que
l'equilibri del conjunt transportat sigui estable.
• En el transport l'armadura, es protegirà adequadament contra la pluja, la humitat del sòl i l'eventual
agressivitat de l'atmosfera ambient.
• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
mig de transport utilitzats.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a depositar en
el mateix per arreplega del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
• Durant el transport per l'obra del formigó :
• 1r. Des de la central a l'obra :
• Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses
arriben al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en
les característiques que posseïxen acabades de pastar. Aspecte important des del punt de vista de
la seguretat estructuralment i evidentment de la seguretat dels treballadors de l'obra.
• Queda expressament prohibida l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o una altra
substància que pugui alterar la composició original de la massa fresca. No obstant, si el seient en
con de Abrans és menor que l'especificat, el subministrador podrà addicionar additiu fluïdificant per
a augmentar-ho fins a aconseguir la dita consistència. Per a això, l'element transportador haurà
d'estar equipat amb el corresponent equip dosificaçió d'additiu i repastar el formigó fins a dispersar
totalment l'additiu afegit. El temps de repastat serà almenys d'1 min. /m², sense ser en cap cas inferior
a 5 minuts.
• No seguir aquestes indicacions pot suposar un risc per deficiències estructurals resistentsment i
evidentment de la seguretat dels propis treballadors de l'obra.
• 2n. Per l'obra :
• El començament de la descàrrega del formigó des de l'equip de transport del subministrador en el
lloc de lliurament, marca el principi del temps d'entrega i recepció del formigó, que durarà fins a
finalitzar la descàrrega d'aquest.
• Es transportarà des del seu lloc d'apilament i emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització es
realitzarà en contenidors i bats degudament apilats. No se sobrepassaran les càrregues màximes
establertes en la maquinària utilitzada per al seu transport per l'obra.
• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de destí, analitzant convenientment si les càrregues a
dipositar en el mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de
seguretat.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que
poguessin donar com a conseqüència desplomis del material.
Mesures preventives que hauran d'adoptar-se per a garantir la seguretat i estabilitat de les estructures de
formigó armat en l'obra :
• Formigonat en temps fred :
• En general se suspendrà el formigonat sempre que es preveia que dins de les quaranta-huit hores (48
h.) següents pot descendir la temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads.
• En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigone en temps de gelades, s'adoptaran les
mesures necessàries per a garantir que, durant el forjat i primer enduriment del formigó, no hauran de
produir-se deterioraments locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables
de les característiques resistents del material.
• Si no és possible garantir que, amb les mesures adoptades, s'ha aconseguit evitar aquesta pèrdua de
resistència, es realitzaran els assajos d'informació necessaris per a conéixer la resistència realment
aconseguit, adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes.
• La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà
inferior a +5ºC.
• Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etcètera) la temperatura del qual
sigui inferior a 0ºC.
• L'ocupació d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, del director
d'obra. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que
contenen Ion clor.
• Quan el formigonat es realitzi en ambient fred, amb risc de gelades, podrà utilitzar-se per al pastat,
sense necessitat d'adoptar cap precaució especial, aigua escalfada fins una temperatura de 40é C i
inclús escalfar prèviament l'àrids.
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• Quan excepcionalment s'utilitze aigua o àrids escalfats a temperatura superior a les abans citades, es
cuidarà que el ciment, durant el pastat, no entre en contacte amb ella mentres la seva temperatura
sigui superior a 40é C.
• Entre les mesures que poden adoptar-se en la dosificació del formigó està la utilització de relacions
d'aigua/ciment el mes sotaes possibles, i la utilització de majors continguts de ciment o de ciments de
major categoria resistent. Amb això aconseguirà accelerar-se la velocitat d'enduriment de formigó,
augmentar la temperatura del mateix i reduir el risc de gelada.
• Quan existeixi risc d'acció de gel o de gelada prolongada, el formigó fresc ha de protegir-se per mitjà
de dispositius de cobertura i/o aïllament, o mitjançant tancaments per al escalfament de l'aire que
envolti a l'element estructural acabat de formigonat, i en aquest cas hauran d'adoptar-se mesures per
a mantenir la humitat adequada.
• Formigonat en temps calorós :
• Quan el formigonat s'efectue en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó, i per a reduir la
temperatura de la massa.
• Els materials emmagatzemats amb els quals vaja a fabricar-se el formigó i els encofrats o motlles
destinats a rebre-ho hauran d'estar protegits de l'acció del sol.
• Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent,
per a evitar que es desseque.
• Si la temperatura ambient és superior a 40é C se suspendrà el formigonat, tret que amb l'autorització
prèvia del director d'obra, s'adopten mesures especials, com ara refredar l'aigua, pastar amb gel picat,
refredar els àrids, etcètera.
• Quan s'utilitzen additius antigelats per al morter, han de seguir-se atentament les indicacions del
fabricant quant a dosificació, condicions d'execució, etc., assegurant-se que no tinguin cap efecte
nociu sobre la fàbrica.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Es realitzara cada treball per personal qualificat.
• L'estat dels aparells d'elevació serà revisat diàriament abans de començar els treballs.
Durant l'arreplec o emmagatzematge de l'armat :
• Estaran delímitats els espais per a l'apili i l'elaboració de les armadures de barres corrugats.
• Les zones de treball se senyalitzaran i protegiran adequadament, així com les àrees de pas de càrregues
suspeses, que quedaran fitades.
• Tant en el transport com durant l'emmagatzematge, l'armadura es protegirà adequadament contra la
pluja, la humitat del sòl i l'eventual agressivitat de l'atmosfera ambient.
• Es conservarà en obra, cuidadosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i
procedències.
Durant les operacions d'encofrat i desencofrat :
• Abans de l'abocament haurà de garantir-se que l'encofrat té la suficient resistència i estabilitat.
• Els treballs en les parts superiors es realitzaran des de castellet o bastides, mai des d'escales.
• El desencofrat es realitzarà quan el formigó hagi adquirit resistència suficient.
• En les peces de fusta utilitzades per a l'encofrat, s'extrauran els claus que queden en elles; i només després
s'apilaran convenientment.
• En encofrats metàl·lics es comprovarà el perfecte encaixat de les plaques, per a evitar la caiguda fortuïta
d'alguna d'elles; la seva col·locació i aplomat es realitzarà des de castellet o bastida, sempre que l'altura
ho requereixi, mai recolzant escales i menys pujant-se l'operari en les plaques col·locades inferiorment.
Abans de col·locar les plaques, es distribuiran en el tall apilant-les amb ordre i atenció, no aproximant-les a
cap vora de buits.
Durant l'armat :
• La utilització de l'armat, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforços per al personal que les
manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues pesades.
• Els treballadors i encarregats del maneig i muntatge d'armadures aniran proveïts de guants, casc i calçat
de seguretat.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• La disposició de les barres d'acer corrugats pot implicar el risc de caigudes a distint nivell. Haurà de proveirse als operaris de proteccions col·lectives que impedeixin la caiguda dels mateixos (Xarxes de seguretat,
Baranes) i/o dels epis necessaris per a impedir la caiguda (arnés de seguretat, calçat antilliscant).
• El transport suspés d'armadures ha de realitzar-se per penjat mitjançant eslingues ben enllaçades i
proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat, havent d'efectuar-se la sustentació de manera que
l'equilibri del conjunt transportat sigui estable.
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• L'armat s'introduiran en les rases i sabates totalment acabades i l'afine de la col·locació es farà des de
l'exterior.
• Per a la col·locació de les armadures de barres corrugats es cuidarà el seu transport i maneig, mantenint
la zona de treball en el millor estat possible de netedat i habilitant per al personal camins fàcils d'accés a
cada tall.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Hauran d'utilitzar-se mitjans auxiliars autoritzats prèviament pel Coordinador de seguretat. No podran
utilitzar-se escales, bastides, plataformes i la resta de mitjans que prèviament no hagin sigut autoritzats pel
coordinador de seguretat.
Durant l'abocament del formigó :
• Haurà de tenir-se en compte el fer-ho per capes, a fi d'anar repartint les alçades i evitar així excessives
pressions que poguessin arribar a rebentar l'encofrat amb les consegüents conseqüències.
• Abocament manual per mitjà de carretons :
• S'haurà de circular per superfícies de trànsit lliures d'obstacles en evitació de caigudes.
• Es prestarà especial atenció als grans esforços i caigudes al pujar per rampes amb massa pendent, amb
salts o esvaroses.
• Es disposaran corredors de seguretat que garanteixin la circulació de persones amb garanties
d'estabilitat. Seguretat.
• Abocament manual per mitjà de palege i gallades :
• Apareixen riscs per grans esforços i caigudes durant les diferents operacions.
• Abocament manual per mitjà de tremuges i canaletes des de camió:
• Abans de començar l'abocament del formigó del camió formigonera, s'instal·laran límits antilliscament
en el lloc on hagi de quedar situat el camió.
• Es prohibirà el canvi de posició del camió formigonera al mateix temps que aboca el formigó. aquesta
maniobra haurà d'efectuar-se si escau, amb la canaleta fixa per a evitar moviments incontrolats.
• Els operaris no se situaran darrere dels camions formigonera en maniobres de marxa arrere, aquests
maniobres sempre seran dirigides des de fora del vehicle per un dels treballadors.
• Se situaran amb el pendent adequat, controlant en tot moment les sobrecàrregues que es puguin
ocasionar sobre les canaletes que no desequilibren el sistema.
• Quan el formigonat s'efectue mitjançant tremuges, el seu tancament serà perfecte i es comprovarà
sempre, abans del seu trasllat al punt d'aplicació.
• Abocament per mitjans mecànics: Bombament:
• El gran perill que existeix és l'embús del conducte, produït per algun àrid de major grandària, per falta
de fluïdesa del formigó o per falta de lubricació del conducte.
• Com a mesura preventiva per a procedir al desembussos hi haurà que primerament provocar la pèrdua
de pressió, i posteriorment procedir a la seva localització que es farà pel so, colpejant distintes seccions
de la canonada.
• Com a mesures preventives per al bombament establirem :
• Els tubs de conducció estaran convenientment ancorats.
• A l'inici dels treballs es prepararan beurades que actuaran com a lubricant de la canonada.
• S'utilitzaran formigons de la granulometria i consistència apropiades.
• Neteja general a l'acabar els treballs, amb especial atenció, ja que la pressió de sortida dels àrids
pot ser causa d'accident.
En la manipulació durant tot el procés de formigonat :
• Els operaris encarregats de la fabricació o maneig del formigó, hauran de protegir-se convenientment del
contacte amb tal material, mitjançant l'ús de guants, de cremes i de calçat de seguretat.
• Els operaris hauran de cuidar la seva neteja corporal, en evitació d'agressions de la pell. És necessari que
disposen de mico de treball en les operacions de manipulació del ciment.
• En les irritacions de la pell causades pel formigó, haurà de sotmetre's a examen mèdic com més prompte
millor.
• Per a previndre la conjuntivitis haurà d'usar-se ulleres apropiades.
La seva manipulació i forma d'ús estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals de bona
pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com a formigoneres i vibradors, es disposarà a
l'arribada dels conductors de connexió un interruptor diferencial segons el Reglament Electrònic per a Baixa
Tensió, i per a la seva posada a terra es consultarà la NTE - IEP-Instalacions d'Electricitat. Posada a Terra-.
Els conductors d'aquestes instal·lacions i elements, seran de tipus antihumitat i aniran protegits per coberta
aïllant de suficient resistència mecànica.
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• Els treballs se suspendran quan ploga intensament, neu o existeixi vent de velocitat superior a 50 k/h.
• Es compliran, a més, totes les disposicions generals que s'apliquen de l'Ordenança de Seguretat i Salut en
el treball i de les Ordenances municipals.
Lloc d'emmagatzematge : Camió formigonera
Tipus d'emmagatzematge : Transitori

8.7. Acer
8.7.1. Barres d'acer corrugat
Tipologia i Característiques
Pes específic : 7,85 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : Barres
Les barres d'acer corrugades en aquesta obra s'utilitza per a :
• La realització de l'armat dels diferents elements estructurals de l'edifici, conforme s'especifica en el projecte
d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principals per manipulació de les barres d'acer corrugades són deguts a grans esforços en la seva
manipulació.
• La utilització de les barres d'acer corrugado haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Es prestarà especial atenció a l'apili de les mateixes, fent-ho sobre bases estables, sòlides i resistents, ja que
poden donar lloc a caigudes i desplomis de material per rodament dels mateixos.
• No apilar-ho mai sobre superfícies inclinades o relliscoses, si fós necessari immobilitzar-ho, es farà mitjançant
tascons de fusta.
• La utilització de barres d'acer corrugat en l'obra implica la necessitat, de vegades, de tallar barres. Es
mostrarà especial atenció durant el tall de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules: al tallar-se indegudament poden projectar-se partícules agressives. Deurà en tals
casos protegir-se els ulls.
• Generació de pols: Haurà de protegir-se les vies respiratòries de la possible inhalació de pols, a més dels
ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures preventives i normes d'actuació
per a manipular la dita maquinària, i que s'indiquen en aquesta mateixa memòria de seguretat i salut.
• Talls: Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• A fi de garantir que els diferents elements estructurals, no suposen cap risc o perill per deficiències de
resistència de les barres d'acer corrugades utilitzat en els mateixos, hauran de seguir-se les següents mesures
preventives en la recepció de les mateixes :
• Per a productes certificats, la Direcció Tècnica d'aquesta obra comprovara, que partides de barres
d'acer corrugades acrediten la possessió d'un dispositiu o un CC-EHE, així com hauran de portar també
el certificat especifique d'adherència i anar acompanyada de l'oportú certificat de garantia del
fabricant en què s'indiquen els valors límits de les diferents característiques, que justifiquen que l'acer
compleix les exigències contingudes en l'EHE.
• Per a productes no certificats, la Direcció Tècnica d'aquesta obra comprovara, que la partida de barres
d'acer corrugades van acompanyades dels resultats dels assajos corresponents a la composició
química, característiques mecàniques i característiques geomètriques, justificant que l'acer compleix les
exigències establertes en l'EHE. A més aniran acompanyades del certificat específic d'adherència.
Durant el seu transport per l'obra :
• El transport suspés d'armadures ha de realitzar-se per penjat mitjançant eslingues ben enllaçades i
proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat, havent d'efectuar-se la sustentació de manera que
l'equilibri del conjunt transportat sigui estable.
• En el transport l'armadura de barres d'acer corrugades, es protegirà adequadament contra la pluja, la
humitat del sòl i l'eventual agressivitat de l'atmosfera ambient.
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• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
mitjans de trasporte utilitzats.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Estaran delímitats els espais per a l'apili i l'elaboració de les armadures de barres d'acer corrugades.
• Les zones de treball se senyalitzaran i protegiran adequadament, així com les àrees de passada de
càrregues suspeses, que quedaran fitades.
• L'estat dels aparells d'elevació serà revisat diàriament abans de començar els treballs.
• La utilització de les barres d'acer corrugades, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforços per al
personal que les manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues
pesades.
• Els treballadors i encarregats del maneig i muntatge d'armadures aniran proveïdes de guants, casc i calçat
de seguretat.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• La disposició de les barres d'acer corrugades pot implicar el risc de caigudes a distint nivell. Haurà de
proveir-se als operaris de proteccions col·lectives que impedeixin la caiguda dels mateixos (Xarxes de
seguretat, Baranes) i/o dels epis necessaris per a impedir la caiguda (arnès de seguretat, calçat antilliscant).
• Les armadures de barres d'acer corrugades s'introduiran en les rases i sabates totalment acabades i l'afí de
la col·locació es farà des de l'exterior.
• Per a la col·locació de les armadures de barres corrugades es cuidarà el seu transport i maneig, mantenint
la zona de treball en el millor estat possible de neteja i habilitant per al personal camins fàcils d'accés a
cada tall.
• Tant en el transport com durant l'emmagatzemament, l'armadura es protegirà adequadament contra la
pluja, la humitat del sòl i l'eventual agressivitat de l'atmosfera ambient.
• Es conservarà en obra, cuidadosament classificades segons el seu tipus, qualitats, diàmetres i procedències.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Hauran d'utilitzar-se mitjans auxiliars autoritzats prèviament pel Coordinador de seguretat. No podran
utilitzar-se escales, bastides, plataformes i la resta de mitjans que prèviament no hagin sigut autoritzats pel
coordinador de seguretat.
• Es compliran, a més, totes les disposicions generals que s'apliquen de l'Ordenança de Seguretat i Salut en
el treball i de les Ordenances municipals.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : A l'engròs.

8.7.2. Tubs
Tipologia i Característiques
Pes específic : 7,8 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : En peces tubulars
Els tubs d'acer en aquesta obra s'utilitzen per a :
• La realització de diferents canalitzacions, conforme s'especifica en el projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principal por manipulació dels tubs d'acer ses deguts a grans esforços en la seva manipulació.
• La utilització dels tubs d'acer haurà de fer-se seguint las regles usuals de bones pràctiques.
• Es prestarà especial atenció a l'apili dels mateixos, ja que poden donar lloc a caigudes i desplomis de
material por rodament dels mateixos.
• Si fós necessari immobilitzar-ho, es farà mitjançant tascons de fusta i es prendran las precauciones
oportunes per a evitar efectes perjudicials en els tubs.
• No s'apilaran uns damunt d'altres en evitació de sobrecàrregues que puguin provocar el lliscament dels
mateixos.
Mesures preventives a adoptar
A fi de garantir que la col·locació dels tubs no suposen cap risc o perill per deficiències o per ruptures hauran
de seguir-se les següents mesures preventives :
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• Quan així ho estimi oportú, la Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats
que garanteixin la qualitat d'acord amb les especificacions del projecte.
• Abans d'asotaar els tubs a la rasa s'examinaran aquests i s'apartaran els que presenten deterioraments.
Cal tenir present que la ruptura durant la seva manipulació pot ocasionar accidents greus.
• Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua en evitació d'accidents (en especial d'aparells
elèctrics), per a això és bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent assegurant el desaigüe en els
punts sotaos.
• Per a procedir al farcit de les rases es precisarà autorització expressa de la Direcció Tècnica de l'Obra i
s'hauran de seguir les indicacions del projecte.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà per l'obra al seu lloc d'utilització degudament apilat. No se sobrepassaran les càrregues
màximes establertes en la maquinària utilitzada per al seu transport per l'obra.
• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar
en el mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat. Així
mateix es prestarà especial atenció a les sobrecàrregues per acumulació de tubs que es puguin
ocasionar en les rases de fonamentació.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. En evitació de sobrecàrregues que
poguessin donar com a conseqüència el desplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• En la col·locació dels tubs d'acer es tindrà especial atenció amb l'estat dels talussos de les parets laterals,
sobretot després de pluges prolongades.
• No es començaran els treballs si les rases no estan degudament apuntalades conforme es reflecteix en els
plànols.
• S'haurà d'observar l'estat del terreny i la consegüent necessitat o no d'apuntalament encara no sent
aquesta necessària en projecte.
• Com a norma general, l'amplària mínima e les rases no ha de ser inferior a setanta centímetres i s'ha de
deixar un espai de vint centímetres a cada costat del tub segons el tipus de juntes, per a poder treballar en
condicions de seguretat els operaris.
En l'obertura de rases :
• Es recomana que no transcórreguen més de huit dies entre l'excavació de la rasa i la col·locació de la
canonada.
• En el cas de terrenys argilosos o margosos de fàcil meteorització, si fós absolutament imprescindible
efectuar amb més termini l'obertura de les rases, s'haurà de deixar sense excavar uns vint centímetres sobre
la rasant de la sola per a realitzar el seu acabat en termini inferior al citat.
• De ser necessari efectuar voladures per a les excavacions, en general en poblacions, s'adoptaran
precaucions per a la protecció de persones o propietats, sempre d'acord amb la legislació vigent i les
ordrenances municipals, si és el cas.
• El material procedent de l'excavació s'apilarà prou allunyat de les vores de les rases per a evitar desplomi
d'aquests o que el despreniment del mateix pugui posar en perill als treballadors. En el cas que les
excavacions afecten paviments, els materials que puguin ser usats en la restauració dels mateixos hauran
de ser separats del material general de l'excavació.
En general durant tot el procés de col·locació de tubs d'acer :
• Els operaris haurà de protegir-se convenientment de les aixafades derivades d'un mal apilament dels tubs,
per a això s'evitarà treballar i circular per les voltants de l'apili dels mateixos.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : En el tall
Tipus d'emmagatzematge : A l'engròs

8.7.3. Malles electrosoldades
Tipologia i Característiques
Pes específic : 7,85 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : Barres
Les malles electrosoldades en aquesta obra s'utilitza per a :
La realització de l'armat dels diferents elements estructurals de l'edifici, conforme s'especifica en el projecte
d'execució.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 210 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització

• Els riscs principals per manipulació de les malles electrosoldades són deguts a grans esforços en la seva
manipulació.
• La utilització de les malles electrosoldades haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Es prestarà especial atenció a l'apili de les malles electrosoldades, fent-ho sobre bases estables, sòlides i
resistents, ja que poden donar lloc a caigudes i desplomis del material.
• La utilització de malles electrosoldades en l'obra implica la necessitat, a vegades, de tallar les barres de la
malla. Es mostrarà especial atenció durant el tall de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules: al tallar-se indegudament poden projectar-se partícules agressives. Deurà en tals
casos protegir-se els ulls.
• Generació de pols: Haurà de protegir-se les vies respiratòries de la possible inhalació de pols, a més dels
ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures preventives i normes d'actuació
per a manipular la dita maquinària, i que s'indiquen en aquesta mateixa memòria de seguretat i salut.
• Talls: Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• A fi de garantir que els diferents elements estructurals, no suposen cap risc o perill per deficiències de
resistència de les malles electrosoldades utilitzades en els mateixos, hauran de seguir-se les següents
mesures preventives en la recepció de les mateixes :
• Per a productes certificats, la Direcció Tècnica d'aquesta obra comprovara, que partides de malles
electrosoldades acrediten la possessió d'un dispositiu o un CC-EHE, que justifiquen que la malla compleix
les exigències contingudes en l'EHE.
• Per a productes no certificats, la Direcció Tècnica d'aquesta obra comprovara, que la partida de malles
electrosoldades van acompanyades dels resultats dels assajos corresponents a la composició química,
característiques mecàniques i característiques geomètriques, justificant que la malla compleix les
exigències establertes en l'EHE.
Durant el seu transport per l'obra:
• El transport suspés de les malles electrosoldades ha de realitzar-se per penjat mitjançant eslingues ben
enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat, havent d'efectuar-se la sustentació de manera
que l'equilibri del conjunt transportat sigui estable.
• En el transport les malles electrosoldades, es protegirà adequadament contra la pluja, la humitat del sòl i
l'eventual agressivitat de l'atmosfera ambient.
• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
mitjans de transport utilitzats.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Estaran delímitats els espais per a l'apili de les malles electrosoldades.
• Les zones de treball se senyalitzaran i protegiran adequadament, així com les àrees de pas de càrregues
suspeses, que quedaran fitades.
• L'estat dels aparells d'elevació serà revisat diàriament abans de començar els treballs.
• La utilització de les malles electrosoldades, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforços per al
personal que les manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues
pesades.
• Els treballadors i encarregats del maneig i muntatge de malles electrosoldades aniran proveïts de guants,
casc i calçat de seguretat.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• La disposició de les malles electrosoldades pot implicar el risc de caigudes a distint nivell. Haurà de proveirse als operaris de proteccions col·lectives que impedeixin la caiguda dels mateixos (Xarxes de seguretat,
Baranes) i/o dels epis necessaris per a impedir la caiguda (arnès de seguretat, calçat antilliscant).
• Per a la col·locació de les malles electrosoldades es cuidarà el seu transport i maneig, mantenint la zona
de treball en el millor estat possible de neteja i habilitant per al personal camins fàcils d'accés a cada tall.
• Tant en el transport com durant l'emmagatzematge, l'armadura es protegirà adequadament contra la
pluja, la humitat del sòl i l'eventual agressivitat de l'atmosfera ambient.
• Es conservarà en obra, cuidadosament classificades segons les seves qualitats, diàmetres i procedències.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 211 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Hauran d'utilitzar-se mitjans auxiliars autoritzats prèviament pel Coordinador de seguretat. No podran
utilitzar-se escales, bastides, plataformes i la resta de mitjans que prèviament no hagin sigut autoritzats pel
coordinador de seguretat.
• Es compliran, a més, totes les disposicions generals que s'apliquen de l'Ordenança de Seguretat i Salut en
el treball i de les Ordenances municipals.
Lloc d'emmagatzematge :Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : A l'engròs.

8.7.4. Perfils metàl·lics
Tipologia i Característiques
Pes específic : 7,8 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : En perfils
Els perfils metàl·lics en aquesta obra s'utilitzen per a :
• La realització de l'estructura, conforme s'especifica en el projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els riscs principals per manipulació dels perfils metàl·lics són deguts a grans esforços en la seva manipulació.
Els riscs per muntatge de l'estructura amb perfils metàl·lics, són deguts a cremades per les soldadures.
La utilització dels perfils metàl·lics haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
Es prestarà especial atenció a l'apili dels mateixos, ja que poden donar lloc a caigudes i desplomis de
material.
La utilització de perfils metàl·lics en l'obra implica la necessitat, a vegades, de tallar els mateixos. Es mostrarà
especial atenció durant el tall d'aquests ja que poden produir :
Projecció de partícules: al tallar-se indegudament poden projectar-se partícules agressives. Deurà en tals
casos protegir-se els ulls.
Generació de pols: Haurà de protegir-se les vies respiratòries de la possible inhalació de pols, a més dels
ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures preventives i normes d'actuació
per a manipular aquesta maquinària, i que s'indiquen en aquesta mateixa memòria de seguretat i salut.
Talls: Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.

Mesures preventives a adoptar
A fi de garantir que la col·locació dels perfils metàl·lics no suposen cap risc o perill per deficiències hauran de
seguir-se les següents mesures preventives :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra comprovara, que els perfils metàl·lics posseïxen el marcat CE.
• Quan així ho estimi oportú, la Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats
que garanteixin la qualitat d'acord amb les especificacions del projecte.
• Abans de col·locar els perfils metàl·lics en l'estructura s'examinaran aquests i s'apartaran els que presenten
deterioraments.
• La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'aigua en evitació d'accidents (en especial d'aparells
elèctrics).
• Per a procedir a la col·locació i soldat dels perfils metàl·lics es precisarà autorització expressa de la Direcció
Tècnica de l'Obra i s'hauran de seguir les indicacions del projecte.
Durant el seu transport per l'obra :
• El transport suspés dels perfils metàl·lics ha de realitzar-se per penjat mitjançant eslingues ben enllaçades i
proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat, havent d'efectuar-se la sustentació de manera que
l'equilibri del conjunt transportat sigui estable.
• No se sobrepassaran les càrregues màximes establertes en la maquinària utilitzada per al seu transport per
l'obra.
• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar
en el mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que poguessin
donar com a conseqüència el desplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
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• Les zones de treball se senyalitzaran i protegiran adequadament, així com les àrees de pas de càrregues
suspeses, que quedaran fitades.
• L'estat dels aparells d'elevació serà revisat diàriament abans de començar els treballs.
• La utilització dels perfils metàl·lics, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforços per al personal que
les manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues pesades.
• Els operaris haurà de protegir-se convenientment de les aixafades derivades d'un mal apilament dels perfils
metàl·lics, per a això s'evitarà treballar i circular per les voltants de l'apili dels mateixos.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Els treballadors i encarregats del maneig i muntatge dels perfils metàl·lics aniran proveïts de guants, casc,
calçat de seguretat i pantalles per a soldadura si és el cas.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• La disposició dels perfils metàl·lics pot implicar el risc de caigudes a distint nivell. Haurà de proveir-se als
operaris de proteccions col·lectives que impedeixin la caiguda dels mateixos (Xarxes de seguretat,
Baranes) i/o dels epis necessaris per a impedir la caiguda (arnès de seguretat, calçat antilliscant).
• Per a la col·locació dels perfils metàl·lics es cuidarà el seu transport i maneig, mantenint la zona de treball
en el millor estat possible de neteja i habilitant per al personal camins fàcils d'accés a cada tall.
• Els perfils metàl·lics es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons el seu tipus, qualitats i
procedències.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Hauran d'utilitzar-se mitjans auxiliars autoritzats prèviament pel Coordinador de seguretat. No podran
utilitzar-se escales, bastides, plataformes i la resta de mitjans que prèviament no hagin sigut autoritzats pel
coordinador de seguretat.
• Es compliran, a més, totes les disposicions generals que s'apliquen de l'Ordenança de Seguretat i Salut en
el treball i de les Ordenances municipals.
Lloc d'emmagatzematge : En el tall
Tipus d'emmagatzematge : A l'engròs

8.8. Fustes
8.8.1. Taulons
Tipologia i Característiques
Pes específic : 0,7 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : Peces longitudinals
Els taulons utilitzats en els apuntalaments, des del punt de vista de seguretat estructural hauran de reunir les
següents característiques :
• No es presentarà principi de putrefacció que pugui afectar la seva resistència.
• Les alteracions i defectes presentats hauran de complir la norma UNE: 56.509; 56.510; 56.520-72; 56.521-72.
• La fusta serrada utilitzada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80, segons UNE: 56.525-72.
• Els taulons hauran de tindre un contingut d'humitat, no major del 15%
Els taulons utilitzats en les cintres, encofrats i motles hauran de reunir les següents característiques :
• Posseiran una resistència i rigidesa suficient per a resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les
accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés
d'formigonat i especialment sota les pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació
utilitzat. Les dites condicions hauran de mantindre's fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient
per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà sotmés durant el desencofrat,
desmodele o descintrat.
Els taulons de fusta en aquesta obra s'utilitza per a :
• Diverses operacions com ara apuntalaments Cimbres, encofrats i motles, conforme s'especifica en el
projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
Respecte als taulons de fusta :
• Els taulons de fusta hauran d'apilar-se sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes condicions
de seguretat i estabilitat, per a evitar caigudes per desplomi del material apilat. No apilar-ho mai sobre
superfícies inclinades o relliscoses.
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• Els encofrats i motles de taulons de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en
el formigó.
• Es disposaran els taulons, de manera que es permeta el seu lliure entumiment, sense perill que s'originen
esforços o deformacions anormals.
• Les superfícies interiors dels encofrats i motlles hauran d'estar netes en el moment del formigonat. Per a
facilitar aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part
inferior dels encofrats corresponents.
• No es permetrà en cap cas l'ocupació de fusta sense escorçar, ni tan sols en els apuntalaments i
apuntalaments.
• Les dimensions i forma de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantir la resistència dels
elements de la construcció en fusta; quan es tracte de construccions de caràcter definitiu s'ajustaran a les
definides en els plànols o aprovades pel director.
• Els taulons de construcció escairada serà al fil, Tallada a serra i d'arestes vives i plenes.
La utilització de taulons de fusta en l'obra implica la necessitat de tallar peces. Es mostrarà especial atenció
durant el tall de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules: al tallar-se indegudament poden projectar-se partícules agressives. Deurà en tals
casos protegir-se els ulls.
• Generació de pols : Haurà de protegir-se les vies respiratòries de la possible inhalació de pols, a més dels
ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures preventives i normes d'actuació
per a manipular la dita maquinària, i que s'indiquen en aquesta mateixa memòria de seguretat i salut.
• Talls : Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Postures inadequades : al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.
La utilització de taulons de fusta requereix en molts casos el clavaó dels mateixos. Deurà en tals casos prendre's
les següents mesures preventives :
• No s'hauran de clavar els claus utilitzant eines inadequades. Haurà d'utilitzar-se sempre un martell.
• Els claus hauran de dipositar-se en contenidors, evitant que aquests queden fora dels mateixos.
• L'extracció dels claus defectuosos haurà de fer-se utilitzant eines adequades: Alicates, Tenalles i/o martell
extractor. Mai haurà d'emprar-se eines no adequades ni de bon tros extraure's directament amb la mà.
• Els claus defectuosos, doblegats o deteriorats hauran d'apilar-se i recollir-se en contenidors destinats amb
aquest fi. No deuran en cap cas abandonar-se a l'atzar.
• Per a evitar Talls, el cap del clau anirà oculta i el forat realitzat serà posteriorment massillat.
• Per a evitar els Talls provocats pel cant de les peces, s'escataran fins a garantir un tacte sense perill.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells materials que posseixen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactòria la
realització d'aquests assajos.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització degudament apilat,
en evitació de caigudes accidentals per desplomi del material.
• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
mitjans de transport utilitzats.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Tots els taulons que es comproven que són defectuoses, seran retirades i substituïts per altres satisfactòries,
en evitació de riscs durant la seva manipulació, magatzematge i posada en obra.
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS
corresponents: guants i calçat.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Haurà d'evitar que s'apili el material en les proximitats de dipòsits de gasoil o gasolina, per a evitar en cas
d'incendi la propagació del foc.
• Es disposarà d'un extintor als voltants del tall a fi de procedir a l'extinció ràpida d'un incendi que pogués
provocar-se.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Paletitzat
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8.8.2. Taulers contraxapats
Tipologia i Característiques
Pes específic : 0,8 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : Peces prismàtiques
• Els contraxapats es col·locaran disposant-los sobre llistons. S'estendrà pasta de guix, per ambdues costats,
a tot ho vaig del llistó, de manera que les puntes acanades en els seus cantells, queden recobertes
totalment per la pasta. La pasta de guix emplenarà també les folgances existents entre llistó i paret.
• Les taules de contraxapat es col·locaran a límit i es recolzaran almenys en dos llistons, amb puntes
acanades, penetrant en el llistó. El revestiment estarà separat del sostre i del sòl o sòcol.
Els taulers contraxapats en aquesta obra s'utilitza per a :
• L'execució de les operacions de xapat, recobriment, protecció i acabats amb contraxapats es realitzarà
d'acord amb les especificacions contingudes en el Projecte
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
Respecte als adhesius utilitzats en la seva unió i adherència :
• Hauran de seguir-se les indicacions establertes en les respectives fitxes tècniques d'aquesta Memòria de
Seguretat.
Respecte a les peces de contraxapat:
• La utilització de les peces contraxapades, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforços per al
personal que les manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues
pesades.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• Les peces hauran d'apilar-se sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes condicions de
seguretat i estabilitat, per a evitar caigudes per desplomi del material arreplegat. No apilar-ho mai sobre
superfícies inclinades o relliscoses.
La utilització de contraxapats en l'obra implica la necessitat de tallar peces. Es mostrarà especial atenció
durant el tall de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules : al tallar-se indegudament poden projectar-se partícules agressives. Deurà en tals
casos protegir-se els ulls.
• Generació de pols : Haurà de protegir-se les vies respiratòries de la possible inhalació de pols, a més dels
ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures preventives i normes d'actuació
per a manipular la dita maquinària, i que s'indiquen en aquesta mateixa memòria de seguretat i salut.
• Talls : Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Grans esforços : al haver de desplaçar les peces per l'obra, haurà d'instruir-se als operaris sobre la
manipulació correcta de càrregues manuals.
• Postures inadequades : al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.
La utilització de contraxapats requereix en múltiples ocasions el clavaó de les peces. Deurà en tals casos
prendre's les següents mesures preventives :
• No s'hauran de clavar els claus utilitzant eines inadequades. Haurà d'utilitzar-se sempre un martell.
• Els claus hauran de depositar-se en contenidors, evitant que aquestsqueden fora dels mateixos.
• L'extracció dels claus defectuosos haurà de fer-se utilitzant eines adequades: Alicates, Tenalles i/o martell
extractor. Mai haurà d'emprar-se eines no adequades ni de bon tros extraure's directament amb la mà.
• Els claus defectuosos, doblegats o deteriorats hauran d'apilar-se i recollir-se en contenidors destinats amb
aquest fi. No deuran en cap cas abandonar-se a l'atzar.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixen la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells materials que posseïsquen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactòria la
realització d'aquests assajos.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització degudament apilat,
en evitació de caigudes accidentals per desplomi del material.
• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
migtjans de transport utilitzats.
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• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Totes les peces que es comproven que són defectuoses o es trobi n en mal estat, seran retirades i substituïts
per altres satisfactòries, en evitació de riscs durant la seva manipulació, magatzematge i posada en obra.
• Abans de manipular les fustes, els treballadors hauran sigut instruïts en la manipulació de càrregues pesades.
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents
: Guants i calçat apropiat
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Haurà d'evitar que s'apili el material en les proximitats de dipòsits de gasoil o gasolina, per a evitar en cas
d'incendi la propagació del foc.
• Es disposarà d'un extintor en les voltants del tall a fi de procedir a l'extinció ràpida d'un incendi que pogués
provocar-se.
• Es prohibirà fumar i encendre foc en el tall, per a evitar incendis per l'emanació de vapors dels productes
adhesius o per l'apili del material.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Paletitzat

8.9. Gomes, plàstics
8.9.1. Tubs de polietilè
Tipologia i característiques
Formes disponibles en obra : En peces tubulars
Els tubs de polietilè (PE) són els de materials termoplàstics constituïts per una resina de polietilè, negre de
carboni, sense altres addicions que antioxidants estabilitzadors o colorants.
Segons el tipus de polímer empleat es distingixen tres classes de termoplàstics de polietilè:
Polietilè de baixa densitat (LDPE), també denominat PE 32. Polímer obtingut en un procés d'alta pressió. La
seva densitat sense pigmentar és igual o menor a 0,930 Kg. /dm³.
Polietilè d'alta densitat (HDPE), també denominat PE 50A. Polímer obtingut en un procés a baixa pressió. La
seva densitat sense pigmentar és major de 0,940 Kg. /dm³.
Polietilè de mitja densitat (MDPE), també denominat PE 50B. Polímer obtingut a baixa pressió i la densitat del
qual, sense pigmentar, serà superior a 0,931 Kg. /dm³.
Els tubs de PE per a canonades de sanejament es fabricaran exclusivament amb polietilè d'alta densitat, de
densitat igual o superior a 0,94 g/cm³, abans de la seva pigmentació.
Els tubs de polietilè en aquesta obra s'utilitzen per a :
• La realització de diferents canalitzacions, conforme s'especifica en el projecte d'execució.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• Els riscs principals per manipulació dels tubs de polietilè són deguts a grans esforços en la seva manipulació.
• La utilització dels tubs de polietilè haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Es prestarà especial atenció a l'apili dels mateixos, ja que poden donar lloc a caigudes i desplomis de
material per rodament dels mateixos.
• Si fós necessari immobilitzar-ho, es farà mitjançant tascons de fusta i es prendran les precaucions oportunes
per a evitar efectes perjudicials en els tubs.
• No s'apilaran uns damunt d'altres en evitació de sobrecàrregues que puguin provocar el lliscament dels
mateixos.
• Estaran dotats de tots els accessoris normalitzats, evitant-se qualsevol tipus de deformació del material, ja
sigui en fred o en calent per a procedir al seu muntatge. El muntatge es durà a terme seguint les
prescripcions, eines, juntes i indicacions del fabricant.
• Les unions de tubs i peces especials es faran roscades o se segellaran amb cues sintètiques de gran
adherència, segons siguin els tubs roscats o amb copa. En aquest cas se seguiran les prescripcions de la
fitxa tècnica corresponent a "Adhesius".
Mesures preventives a adoptar
A fi de garantir que la col·locació dels tubs no suposen cap risc o perill per deficiències o per ruptures hauran
de seguir-se les següents mesures preventives :
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• Quan així ho estimi oportú, la Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats
que garanteixin la qualitat d'acord amb les especificacions del projecte.
• Abans d'asotaar els tubs a la rasa s'examinaran aquests i s'apartaran els que presenten deterioraments. Cal
tenir present que la ruptura de peces durant la seva manipulació pot ocasionar accidents greus.
• Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua en evitació d'accidents (en especial d'aparells elèctrics),
per a això és bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent assegurant el desaigüe en els punts sotaos.
• Per a procedir al farcit de les rases es precisarà autorització expressa de la Direcció Tècnica de l'Obra i
s'hauran de seguir les indicacions del projecte.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà per l'obra al seu lloc d'utilització en bats degudament apilaes. No se sobrepassaran les
càrregues màximes establertes en la maquinària utilitzada per al seu transport per l'obra.
• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar
en el mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat. Així mateix
es prestarà especial atenció a les sobrecàrregues per acumulació de tubs que es puguin ocasionar en les
rases de fonamentació.
• No s'apilarà mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. En evitació de sobrecàrregues que poguessin
donar com a conseqüència el desplomi del material.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• En la col·locació dels tubs de polietilè es tindrà especial atenció amb l'estat dels talussos de les parets
laterals, sobretot després de pluges prolongades.
• No es començaran els treballs si les rases no estan degudament apuntalades conforme es reflecteix en els
plànol.
• S'haurà d'observar l'estat del terreny i la consegüent necessitat o no d'apuntalament encara no sent
aquesta necessària en projecte.
• Com a norma general, l'amplària mínima e les rases no ha de ser inferior a setanta centímetres i s'ha de
deixar un espai de vint centímetres a cada costat del tub segons el tipus de juntes, per a poder treballar en
condicions de seguretat els operaris.
• En l'obertura de rases :
• Es recomana que no transcórreguen més de vuit dies entre l'excavació de la rasa i la col·locació de la
canonada.
• En el cas de terrenys argilosos o margosos de fàcil meteorització, si fós absolutament imprescindible
efectuar amb més termini l'obertura de les rases, s'haurà de deixar sense excavar uns vint centímetres sobre
la rasant de la sola per a realitzar el seu acabat en termini inferior al citat.
• De ser necessari efectuar voladures per a les excavacions, en general en poblacions, s'adoptaran
precaucions per a la protecció de persones o propietats, sempre d'acord amb la legislació vigent i les
ordrenances municipals, si és el cas.
• El material procedent de l'excavació s'apilarà prou allunyat de la vora de les rases per a evitar el desplomi
d'aquestes o que el despreniment del mateix pugui posar en perill als treballadors. En el cas que les
excavacions afecten paviments, els materials que puguin ser usats en la restauració dels mateixos hauran
de ser separats del material general de l'excavació.
• En general durant tot el procés de col·locació de tubs de polietilè :
• Els operaris haurà de protegir-se convenientment de les aixafades derivades d'un mal apilament dels tubs,
per a això s'evitarà treballar i circular per les voltants de l'apili dels mateixos.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
Lloc d'emmagatzematge : En el tall
Tipus d'emmagatzematge : A l'engròs

8.10. Pintures
8.10.1. Pintures
Tipologia i Característiques
Formes disponibles en obra : Envasos
L'execució d'aquesta unitat d'obra comprén la preparació de l'element, la preparació de les pintures, si és el
cas, i l'aplicació de les pintures.
Les pintures en aquesta obra s'utilitzen per a :
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• Realització d'operacions diverses, conforme s'especifica en el projecte d'execució, sent entre altres les
següents :
• Pintura sobre estructures metàl·liques i barandats.
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
• La utilització de les pintures haurà de fer-se seguint les regles usuals de bones pràctiques.
• Hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant relatives a la seva utilització i apili.
• En termes generals, la informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització serà la
corresponent a la "Fitxa de dades de Seguretat" exigida per la normativa sobre classificació, envasat i
etiquetatge de productes, i que s'inclou amb els envasos de les mateixes.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixen la qualitat del producte d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells que posseixen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactòria la realització
d'aquests assajos.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'apili i emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització es realitzarà en
contenidors i bats degudament apilats.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
En termes generals haurà de tindre's present :
• La solejada no incidirà directament sobre el pla d'aplicació, entre altres coses per a evitar enlluernaments
o canvis bruscos de lluminositat que puguin causar cansament visual.
• En temps plujós o quan la humitat relativa superi el 85 per 100 (85%), se suspendrà l'aplicació quan el
parament no estigui protegit.
• El suport haurà de preparar-se de manera que la seva porositat sigui tal que no siguin absorbides les capes
finals i aquestes puguin estendre's formant una pel·lícula uniforme.
• En la preparació dels suports haurà d'utilitzar-se mitjans auxiliars autoritzats pel Coordinador de Seguretat.
• Si hi ha risc de caiguda haurà d'evitar-se mitjanánt la col·locació de proteccions col·lectives: Xarxes de
seguretat.
• Hauran d'utilitzar-se màquines i equips autoritzats pel Coordinador de Seguretat.
• L'aplicació de les pintures es realitzarà només sobre els elements per als que està recomanat pel fabricant.
• Les pintures hauran d'estendre's uniformement i sempre abans que passe el temps màxim d'aplicació
especificat pel fabricant.
• S'evitaran les postures inadequades, i es protegirà convenientment els ulls en evitació d'esquitxades durant
l'aplicació de les mateixes.
• L'execució es realitzarà d'acord amb les especificacions contingudes en el Projecte o en defecte d'això
amb les instruccions del fabricant.
• Per a l'aplicació de les pintures, els locals de treball hauran d'estar il·luminats adequadament.
• Per a l'aplicació de les pintures, els locals de treball hauran d'estar ventilats adequadament, emprant-se en
cas contrari màscares apropiades i recomanades pel fabricant.
• Es procurarà en tot moment que els recipients estiguin allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna
que pugui provocar un accident.
• Es prohibirà soldar en la contornada de l'aplicació dels productes. Per a això haurà de senyalitzar-se
convenientment la zona de seguretat.
• Es prestarà especial atenció al lloc d'apili de les pintures, comprovant que el local està ben ventilat i la
seva temperatura és l'adequada.
• Hauran de prendre's precaucions per a evitar atmosferes inflamables per la volatilització de les pintures i
dissolvents utilitzats.
• Els operaris haurà de protegir-se convenientment del contacte, mitjançant l'ús de guants.
• En les irritacions de la pell causades per contacte, haurà de sotmetre's a examen mèdic com més prompte
millor.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
PINTURES PLÀSTIQUES
• Es realitzarà un escatat de petites adherències i imperfeccions, retocant-se aquells punts on hi hagi
esquerdes o buits. Per a l'escatat s'utilitzaran eines i útils apropiats per a això.
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• S'aplicarà a continuació una mà d'emprimació segelladora seguida d'altres d'acabat amb un rendiment
no menor de l'especificat pel fabricant.
• Quan l'acabat sigu i gotejat, i una vegada passat el temps d'assecat de la mà de fons, es realitzarà una
projecció a pistola de pintura plàstica mat en gotes uniformes i no separades.
• S'utilitzaran Mitjans Auxiliars autoritzats (escales, bastides de cavallets, etc.), i els epis apropiats per a evitar
les caigudes al mateix nivell i a distint nivell, protegint els buits verticals i horitzontals convenientment.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Envasat

8.11. Fusteria
8.11.1. Acers
Tipologia i característiques
Pes específic : 7,8 Kg/dm³
Formes disponibles en obra : Perfils i peces
Fusteria d'acer :
• Tancament de buits verticals en envans i exteriors per mitjà de portes i finestres d'acer. Es realitzarà d'acord
amb les especificacions contingudes en el Projecte.
La fusteria inclou una sèrie d'operacions en l'obra :
• Col·locació de Patilles i precércols
Els precércols seran metàl·lics forrats i vindran de fàbrica muntats. Les patilles seran de ferro galvanitzat.
• Col·locació de Tapajuntes
Els tapajuntes seran de la mateixa qualitat a la resta de la fusteria.
• Acoblament i Unions
Les unions es faran per mitjà d'acobles, soldadures i eines.
• Col·locació de fulls
Transport, manipulació i posada en obra dels fulls de les portes i finestres, amb les seves respectives eines
(frontisses, manyeria, etc.).
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització
Respecte a la soldadura :
• Les soldadures vénen de fàbrica, per la qual cosa no es prendran mesures especials en obra al realitzar-se
només operacions d'ensamblat i col·locació.
• Respecte a la manyeria (poms, frontisses, espieres, passadors de seguretat, etc.) :
• Hauran de seguir-se les indicacions establertes en les respectives fitxes tècniques d'aquesta Memòria de
Seguretat.
Respecte als perfils de PVC i la fusteria:
• La utilització de les peces d'acer, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforços per al personal que
les manipula. Deurà per tant instruir-se sobre el maneig i elevació manual de càrregues pesades.
• Així mateix s'haurà de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.
• La disposició de les fulles de portes i finestres pot implicar el risc de caigudes a distint nivell. Haurà de proveirse als operaris de proteccions col·lectives que impedeixin la caiguda dels mateixos (Xarxes de seguretat,
Baranes) i/o dels epis necessaris per a impedir la caiguda (arnès de seguretat, calçat antilliscant).
• Hauran d'utilitzar-se mitjans auxiliars autoritzats prèviament pel Coordinador de seguretat. No podran
utilitzar-se escales, bastides, plataformes i la resta de mitjans que prèviament no hagin sigut autoritzats pel
coordinador de seguretat.
• Les peces, fulles i la resta d'hauran d'apilar-se sobre bases estables, sòlides i resistents, amb les degudes
condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar caigudes per desplomi del material apilat. No apilar-ho
mai sobre superfícies inclinades o relliscoses.
La utilització de la fusteria d'acer en l'obra implica la necessitat de tallar perfilería. Es mostrarà especial atenció
durant el tall de les mateixes ja que pot produir :
• Projecció de partícules : al tallar-se indegudament poden projectar-se partícules agressives. Deurà en tals
casos protegir-se els ulls.
• Talls : Durant la manipulació del material tallat, haurà d'utilitzar-se protectors en les mans.
• Grans esforços : al haver de desplaçar les peces per l'obra, haurà d'instruir-se als operaris sobre la
manipulació correcta de càrregues manuals.
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• Postures inadequades : al romandre durant llarg temps en postures molestes, haurà d'informar-se els operaris
de les postures correctes de treball.
Mesures preventives a adoptar
En la recepció d'aquest material :
• La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assajos adequats a la seva recepció en obra
que garanteixen la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests
assajos a aquells materials que posseixen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactòria la
realització d'aquests assajos.
• L'embalatge de les peces haurà de vindre amb marca i direcció del fabricant.
Durant el seu transport per l'obra :
• Es transportarà des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització degudament apilat,
en evitació de caigudes accidentals per desplomi del material.
• El transport es realitzarà no sobrepassant mai les càrregues màximes de la màquina d'elevació i altres
mitjans de transport utilitzats.
• Es prestarà especial atenció al lloc de destí, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el
mateix per apili del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.
Aspectes preventius en la seva manipulació i magatzematge
• Els materials compliran les condicions especificades en el projecte.
• Els cércols vindran de fàbrica amb esquadres per a mantenir els seus aploms i nivells i una protecció
superficial per a la seva conservació durant l'emmagatzematge i posada en obra. No haurà de
sobrecarregar-se aquestssense comprovar la seva capacitat portant.
• Les riostras i esquadres es desmuntaran una vegada endurit el morter i quan es comprove l'estabilitat i
resistència del mateix.
De caràcter general :
• Totes les peces que es comproven que són defectuoses, seran retirades i substituïts per altres satisfactòries,
en evitació de riscs durant la seva manipulació, magatzematge i posada en obra.
• Les unions entre perfils es faran a blaix de cartabó per mitjà d'esquadres interiors unides als perfils per cargols,
rebladures o ensambli a pressió i per soldadura, eliminant-se posteriorment totes les rebaves degudes a la
soldadura.
• El segellat serà adequat i la resta dels materials de la fusteria.
• Se subministren com a unitats preparades per a la seva col·locació en obra amb tots els accessoris
necessaris; no requereixen acabats de pintura o altres proteccions. Hauran de seguir-se atentament les
instruccions i recomanacions del fabricant.
• Abans de manipular les peces d'acer, fulls i finestres, els treballadors hauran sigut instruïts en la manipulació
de càrregues pesades.
• Hauran de conéixer-se els riscs propis de les eines manuals: Tornavís, martell, alicates, etc., i tenir present les
mesures preventives enfront de cada una d'elles.
• S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS
corresponents.
• La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals
de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra.
• Haurà d'evitar que s'apili el material en les proximitats de dipòsits de gasoil o gasolina, per a evitar en cas
d'incendi la propagació del foc.
• Es disposarà d'un extintor en les voltants del tall a fi de procedir a l'extinció ràpida d'un incendi que pogués
provocar-se.
En la col·locació de "portes de pas cegues" :
• Les fulles interiors de passada aniran enrasades a dues cares amb cairat en els seus laterals, portant un
bastidor amb una xarxa de protecció i un altre en el centre, pany i tirador, si ho dugués.
• En portes de passada s'utilitzaran tancaments per relliscada amb pom per al seu accionament. En banys i
lavabos portaran una condemna amb la seva manilla corresponent.
• Tots els components hauran de venir muntats de fàbrica a excepció de la condemna, per la qual cosa les
operacions de posada en obra es reduïxen exclusivament al seu transport per obra, col·locació i a l'ajustat
de la condemna.
• És convenient que la seva manipulació es realitzi almenys per dos operaris.
En la col·locació de "complements" :
• Tots els components hauran de venir muntats de fàbrica, per la qual cosa les operacions de posada en
obra es reduïxen exclusivament al seu transport i col·locació.
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• Hauran d'utilitzar-se proteccions col·lectives que impedeixen la caiguda dels operaris (xarxes de recollida)
durant la col·locació de les persianes o en defecte d'això els epis (arnès de seguretat) que garanteixen la
seguretat dels operaris.
• No s'utilitzaran mitjans auxiliars que no estiguin autoritzats pel Coordinador de Seguretat.
• És convenient que la seva manipulació es realitzi almenys per dos treballadors.
Lloc d'emmagatzematge : Segons els plànols
Tipus d'emmagatzematge : Paletitzat

9. Previsions i informacions per a treballs posteriors
9.1. Mesures preventives i de protecció
9.1.1. Objecte
• El Reial Decret 555/86 i la seva modificació parcial per mitjà del Reial Decret 84/90, ambdós derogats,
indicaven que s'havien de contemplar en l'Estudi de Seguretat i Higiene, entre altres aspectes de la
seguretat, els sistemes tècnics adequats per a poder-se efectuar en el seu dia, en les degudes condicions
de seguretat i higiene, els treballs de reparació, conservació i manteniment, que hauran d'acomodar-se a
les prescripcions contingudes en el projecte d'execució.
• Posteriorment, ambdós Reials decrets van ser derogats expressament per l'actual vigent Reial Decret
1627/97, que entre altres novetats incorpora, a més de l'obligatorietat de redacció de l'ara cridat Estudi de
Seguretat i Salut, en determinats supòsits la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, de menor
contingut.
• En aquest últim Reial Decret, es modifica el text de l'apartat referent a les condicions de seguretat i salut per
a la realització dels treballs posteriors, indicant-se que, en tot cas, es contemplaran també les previsions i
informacions útils per a efectuar, en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors, referint-se tant a l'Estudi, article 5.6., Com a l'Estudi Bàsic, article 6.3.
• És de destacar que, mentres en els dos primers Reials decrets (ara derogats) s'entenia que es referien al
tractament de treballs, riscs i mesures preventives que s'haurien d'aplicar en el moment de la seva futura
realització, amb la redacció continguda en el nou Reial Decret s'ha d'entendre que és necessari definir les
previsions i les informacions útils, tenint en compte que part d'elles s'han de realitzar durant l'execució de
l'obra, les previsions, i facilitar com a màxim a la seva finalització, les informacions.
• Cal tindre en compte que les previsions tècniques hauran de ser recollides en el projecte d'execució de
l'obra, per la qual cosa és recomanable la col·laboració tant amb el projectista, quan és distint l'autor de
l'Estudi, o Estudi Bàsic, com en el promotor, per a la seva definició i inclusió en tal projecte, adoptant les
solucions constructives més adequades a les citades previsions.
• Per a facilitar el compliment d'aquest article del Reial Decret 1627/97, es redacta a continuació una guia
orientativa, amb un contingut molt ampli, però no exhaustiu ni excloent, i ajustada per l'autor d'aquesta
Memòria de Seguretat, a les característiques de l'obra objecte.
Previsions i informacions útils per als previsibles treballs posteriors : Guia Orientativa
• Tots els edificis han de sotmetre's amb caràcter obligatori, des del lliurament del promotor, a un adequat
sistema d'ús i manteniment. Així es desprén del dispossat en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, en l'article 16,
en la qual apareix per primera vegada, com agent de la deïficació 'els propietaris i usuaris' la principal
obligació dels quals és la de 'conservar en bon estat la deïficació per mitjà d'un adequat ús i manteniment',
i en l'article 3, es diu que 'els edificis han de projectar-se, construir-se, mantindre's i conservar-se de tal forma
que se satisfacin els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.'
• També altres disposicions de les diferents comunitats autònomes indiquen en termes semblants, que els
edificis han de conservar-se en perfecte estat d'habitabilitat o explotació.
• Les normes i instruccions per a l'ús i manteniment, segons la normativa actual, hauran de formar part del
Llibre de l'Edifici.
• Els treballs necessaris per a l'adequat ús i manteniment d'un edifici, la qual cosa constituïx els previsibles
treballs posteriors, hauran de complir els següents requisits bàsics :
• Programació periòdica adequada, en funció de cada un dels elements a mantenir.
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• Eficàcia, per mitjà d'una correcta execució dels treballs.

• Seguretat i Salut, aplicada a la seva implantació i realització.
• En relació amb aquest últim punt i en compliment del Reial Decret 1627/97, es descriuen a continuació les
previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors, per mitjà del desenvolupament dels punts següents :
• Relació de previsibles treballs posteriors.
• Riscs laborals que poden aparéixer.
• Previsions tècniques per al seu control i reducció.
• Informacions útils per als usuaris.
Relació de previsibles treballs posteriors
• Neteja i reparació del sanejament, canonades, arquetes, pous i galeries.
• Neteja i manteniment de façanes exteriors i interiors, principalment els seus elements singulars, cornises,
safates de balconada baranes, impostes, xapats de pedra natural, persianes enrotllables o d'un altre
sistema, etc.
• Neteja i manteniment de façanes de mur-cortina.
• Treballs de manteniment sobre façanes amb marquesines.
• Neteja i manteniment de cobertes inclinades, filtracions d'aigua, teules, llimes, canalons, baixants, antenes
de T.V., parallamps, claraboies, xemeneies, etc.
• Neteja i manteniment de cobertes planes, bononeres, sostres de cossos volats o balcons, cobertes de
torrasses, instal·lacions o altres.
• Neteja, reparació i manteniment d'elements en locals d'alçada tal que es necessite plataformes de treball
de més de dos metres d'alçada.
• Substitució d'envidriaments, per ruptura, millora del confort o danys dels mateixos.
• Treballs puntuals de pintura, a llocs de difícil accés, per la seva alçada o situació, amb recollida excessiva
de materials inflamables.
• Ús i manteniment d'ascensors.
• Manteniment d'instal·lacions en façanes i cobertes, especialment inclinades.
• Treballs de manteniment d'instal·lacions en l'interior de l'edifici, cambra de calderes, comptadors, aire
condicionat, arquetes de presa de terra, etc.
• Manteniment i reposició de llums o reparació de les instal·lacions d'electricitat i audiovisuals.
• Substitució d'elements pesats, màquines, aparells sanitaris, vidres, radiadors, calderes, fusteria i altres.
• Muntatge de bastides auxiliars, especialment bastides i escales manuals o de tisora.
Riscs laborals que poden aparéixer
• En primer lloc, el risc a causa de la simultaneïtat entre qualsevol de les obres descrites o altres que s'executen
i la circulació o estada de les persones usuàries de l'edifici, o vianants en les seues proximitats, per càrrega,
descàrrega i elevació, recollida de material, runes, muntatge de bastides auxiliars, etc., en les zones
d'actuació de les obres, o producció excessiva de pols o soroll.
• En treballs de sanejament, caigudes en els pous, explosió, intoxicació o asfíxia. En alguns casos, enfosament
de les parets de pous o galeries.
• En façanes, caiguda en alçada, amb risc greu.
• En façanes, cops, projecció de partícules als ulls, caiguda d'objectes per sota de la zona de treball.
• En treballs sobre mur-cortina, caiguda de la gàbia per ruptura dels elements de penge i subjecció, o de les
eines o materials, al buit, amb risc greu.
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• En façanes amb marquesines, enfonsament per sobrecàrrega d'aquestes o de bastides per deficiència en
els suports.
• En cobertes inclinades, caigudes en alçada, amb risc greu, especialment amb pluja, neu o gelades
cobertes inclinades, caigudes a distint nivell per claraboies o semblants.
• En cobertes planes, caigudes en alçada, sobre patis o la via pública, per insuficient plastró de protecció,
en treballs en sostre de cossos volats fora del plastró o de límits de torrasses sobre façanes o patis, que no
tinguin plastró de protecció.
• En locals de gran alçada, caiguda des de la plataforma de treball, de persones o de materials, sobre la
zona inferior.
• En envidriaments, talls en mans o peus, per maneig de vidres, especialment els de pes excessiu.
• En envidriaments, ruptura de vidres de zones inferiors de miradors, per cops imprevistos, per l'interior, amb
caiguda de restes a la via pública.
• En treballs de pintura de difícil accés, caigudes per defectuosa col·locació de bastides auxiliars,
generalment escales.
• En treballs de pintura, incendis per recollida no protegida de materials inflamables.
• Fent ús d'ascensors, atrapades de persones en la cabina per avaria o falta de fluid elèctric.
• En manteniment d'ascensors, caiguda en alçada, quan hi hagi folgança excessiva entre el buit i la cabina,
o d'atrapades de mans i peus per caiguda de càrregues pesades.
• En treballs d'instal·lacions generals, explosió, incendi o electrocució, o els derivats de maneig de materials
pesats.
• En treballs d'instal·lacions generals, risc de caiguda de persones en alçada, o d'objectes per sota del nivell
de treball.
• En bastides auxiliars, caiguda o ruïna del mig auxiliar, de persones per defecte de muntatge, d'electrocució
per contactes indirectes, o de materials en labors de muntatge i desmuntatge.
• En escales, caiguda per defecte de suports, ruptura de la pròpia escala o de la cadena en les tisores, o per
treballar a excessiva alçada.
Previsions tècniques per al seu control i reducció
• Abans de l'inici de qualsevol treball posterior s'haurà de fitar i senyalitzar els llocs on es desenvolupin i la zona
de càrrega i descàrrega en la via pública, així com neteja de runes, recollida de materials fora de les zones
habituals de pas de l'edifici, habilitació de vies de circulació segures per als usuaris, realització dels treballs,
sempre que sigui possible, per l'exterior, per a elevació o càrrega i descàrrega de materials o bastides
auxiliars, senyalització i protecció d'estos en la via pública i tancament el més hermètic possible, amb
pantalles o semblant, de les zones de producció de pols o soroll.
• En treballs de sanejament, previ a la baixa da a pous, comprovar si hi ha perill d'explosió o asfíxia per
emanacions tòxiques, dotant el personal, que sempre serà especialitzat, dels equips de protecció individual
adequats, treballar sempre almenys dues persones en un mateix tall. En cas de perill d'enfonsament de
parets de pous o galeries, apuntalament adequat i resistent.
• En pous de sanejament, col·locació de palets fermament ancorats a les parets del mateix, a ser possible
amb forro de material no oxidable i antilliscant, com a propilé o semblant.
• En talls de façana, per a tots els oficis, col·locació de les bastides auxiliars segures, creant plataformes de
treball estables i amb baranes de protecció. Només en casos puntuals de petita duració i difícil col·locació
d'aquests bastides, penge per mitjà d'arnès de seguretat anticaiguda, amb absorbidor d'energia.
• Estudiar la possible col·locació de ganxos, fermament ancorats a l'estructura, en els cossos sortints, amb
caràcter definitiu, per a l'ancoratge de l'arnès indicat en el punt anterior.
• En cas d'ocupació de bastides auxiliars especials, com a bastides, gàbies penjades, treballs de despengui
vertical o semblants, els materials i sistemes hauran d'estar certificats, ser revisats abans del seu ús i amb
certificat de garantia de funcionament.
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• En el cas mur-cortina, incloure en projecte el muntatge de gàbies penjades, gòndoles, desplaçables sobre
carrils.
• Acotació amb tanques que impedeixinl pas de persones de les zones amb perill de caiguda d'objectes,
sobre la via pública o patis.
• En façanes i cobertes inclinades, protecció per mitjà de bastida tubular que estigui dotat de plataformes
en tots els nivells, escala interior i barana superior sobresortida un metre per damunt de la més elevada,
tapat amb malla calada, no resistent al vent. En cas d'existir marquesina, no recolzar la bastida en ella, ni
sobrecarregar-la en excés.
• En cobertes inclinades, col·locació de ganxos fermament rebuts a l'estructura del cavallet, o a altres punts
forts, per a ancorar l'arnès de seguretat ja descrit, en actuacions breus i puntuals, en les que no s'instal·len
bastides de protecció.
• En zones de sostres de cossos volats, per fora dels plastrons de cobertes planes, ocupació de l'arnès de
protecció contra caiguda descrit anteriorment, ancorat a punt sòlid de l'edifici.
• Totes les plataformes de treball, amb més de dos metres d'alçada, estaran dotades de barana perimetral
resistent.
• Guants adequats per a la protecció de les mans, per al maneig de vidres.
• Els envidriaments de zones sotaes de miradors hauran de ser de vidre, que en cas de ruptura, eviti la caiguda
de trossos a la via pública, tal com laminar, armat, etc.
• Dotació d'extintors, degudament homologats i amb contracte de manteniment, en totes les zones de
recollida de materials inflamables.
• Les escales per a accés a zones altes hauran d'estar dotades de les mesures de seguretat necessàries, com
ara sabates antilliscants, alçada adequada a la zona a treballar, les de tisora amb cadena resistent a
l'obertura, etc.
• Les cabines d'ascensors hauran d'estar dotades de telèfon o un altre sistema de comunicació que s'activi
únicament en cas d'avaria, connectat a un lloc d'assistència permanent, generalment elservei de
manteniment, bombers, consergeria de 24 hores, etc.
• Si hi ha folgança, més de 20 centímetres, entre el buit i la cabina de l'ascensor, barana plegable sobre el
sostre d'aquesta per a evitar la caiguda.
• Habilitació de vies d'accés a l'antena de TV, en coberta, amb protecció anticaiguda, estudiant en tot cas
la seva col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible.
Informacions útils per als usuaris
• És aconsellable procurar-se per les seves pròpies bastides, o per mitjà de tècnic competent en deïficació,
un adequat plans de seguiment de les instruccions d'usos i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,
per a conservar-li un bon estat.
• Tots els treballs de sanejament hauran de ser realitzats per pouer professional, amb llicència fiscal vigent,
amb epígraf mínim d'Aigües, Pous i Mines, núm. 5026.
• Revisió de l'estat dels patés de baixa da al pou, substituint-los en cas necessari.

9.2. Limitacions d'ús de l'edifici
9.2.1. Introducció
Conservar significa mantenir de forma i manera que ni es perdi ni es deteriori.
Les operacions de reparació conservació i manteniment en els edificis tenen com missió procurar el bon estat
de l'edifici i les seves instal·lacions per a llargs períodes de temps, sense que supose risc per als seus usuaris.
Aquest manual, recopilació de normes i recomanacions per a l'ús, conservació i manteniment de les distintes
parts de l'edifici, dirigida a usuaris, propietaris i administradors del mateix, permetrà aconseguir aquests
objectius.
La Llei de Propietat Horitzontal en l'article 9, establix l'obligatorietat per part dels propietaris de procedir a l'ús
adequat i manteniment en bon estat.
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Els edificis es moren i envelleixen, es mouen dilatant-se, assentant-se o com a conseqüència de les càrregues i
envelleixen pel temps i l'ús.
Les dilatacions
Els edificis es mouen com a conseqüència de les dilatacions procedides pels canvis de temperatura, per això
els edificis llargs duen junta de dilatació cada 40 o 50 m. aproximadament i la duen perquè, en cas contrari, es
produirien en l'edifici tals tensions, en la dilatació i contracció pels canvis de temperatura, que causarien
esquerdes importants en els elements estructurals i encara la ruïna parcial de l'edifici.
Sempre hi ha dilatació i contraccions, fins i tot en edificis petits, el que succeïx és que no són apreciables i es
produïxen microfisures o fisures en els envans i en els elements estructurals que s'obrin i tanquen permetent la
dilatació. L'edifici es desemperesix entre el dia i la nit, entre l'hivern i l'estiu, quan fa fred o calor; això succeïx
sempre i en tots els casos.
Els seients
Tots els edificis s'assenten; comencen a assentar-se durant la construcció, el terreny va cedint com a
conseqüència del pes a què es veu sotmés i quan s'acaba, l'edifici està parcialment assentat i encara seguix
assentant-se durant els mesos i anys següents fins a aconseguir l'equilibri entre el seu pes i la plasticitat del
terreny, quan acaba això, encara ocorre que es mou a l'estar més o menys carregat.
Com el sòl no és homogeni generalment en la base de la fonamentació apareixen distints estrats i capes de
terreny, que unit a les diferents càrregues dels pilars fan que aquests moviments de seient siguin generalment
diferencials, pel que els edificis assenten mes d'una banda que d'un altra i fan que arribi a existir desnivells de 3
i 4 cm. I encara més des d'un extrem a l'altre del mateix edifici, l'edifici es doblega cap a un costat, es mou.
Aquest moviment és absorbit per l'elasticitat de l'estructura i dels envans, arribant a produir microfisures o fisures
en alguns casos.
Les càrregues
Quan un edifici o una estructura de càrrega es mou tota ella com per exemple els pilars vinclaments, les bigues
i forjats fletxant-se (doblegant-se lleugerament), això sol ocórrer sempre i en tots els casos, llavors es diu que
l'edifici ha entrat en càrrega, ara bé, aquestes deformacions són absorbides per l'elasticitat dels materials, no
solen ser visibles o es produïxen microfisures o fisures sense importància que es detectin normalment en escaioles
i falsos sostres.
El temps
Amb el pas del temps envelleixen les estructures, els formigons i els ferros oxiden o perden elasticitat, això es
produïx molt lentament.
No obstant hi ha altres parts o elements de l'edifici que ho fan més ràpidament :
• Una porta que per l'ús es despenji com a conseqüència del desgast d'una frontissa.
• La soleta d'un aixeta que no s'usa i s'estreny en excés o per la calç de l'aigua s'endureix i degota l'aixeta.
• L'òxid que es veu en un balconada.
• La motlura d'una porta que canvia de color quan li dóna més la llum que a una altra.
• La lluentor del paviment ja no està com el primer dia o ja no queda lluentor.
• Aquesta persiana que funcionava perfectament i un dia s'enganxa.
• Aquesta fissura en la talla d'escaiola.
• Aquesta porta balconada d'eixir a terrassa que va més dura i costa d'obrir.
• Aquest bany que s'emboça.
• L'extractor de la cuina que s'ha despenjat.
• Aquesta porta d'armari de cuina que s'ha despenjat.
• Aquesta pintura que ja no està com el primer dia.
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• Tot això i més li passarà en el temps i l'única forma de repassar-ho és fent un manteniment de l'edifici.

9.2.2. Limitacions
Durant l'ús de l'edifici s'evitaran aquelles actuacions que puguin alterar les condicions inicials per a les que va
ser previst i, per tant, produir deterioraments o modificacions substancials en la seva funcionalitat.

10. Sistema decidit per a controlar la seguretat durant l'execució de l'obra
10.1. Criteris per a establir el seguiment del Pla de Seguretat
Justificació
La Llei 54/2003 introduïx "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", per mitjà de
l'Article deu. Infraccions greus en matèria de prevenció de riscs laborals :
Sis. S'afegix un nou apartat 23 en l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'odre social" amb la redacció
següent:
«23.En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997,de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció:
a)Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i contingut establertes en
la normativa de prevenció de riscs laborals, en particular per mancar d'un contingut real i adequat als riscs
específics per a la seguretat i la salut dels treballadors de l'obra o per no adaptar-se a les característiques
particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de l'entorn dels llocs de treball.
b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, amb l'abast i contingut
establertes en la normativa de prevenció de riscs laborals.»
Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial :
• D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat
• I per un altre, la implantació en obra d'un sistema que permeti realitzar el seguiment de les diferents unitats
d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.
Sistema de seguiment i Control del Pla de Seguretat
• Seguiment de les distintes unitats d'obra :
Mitjançant de "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti,
diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment
rigorós de totes les unitats d'obra.
• Seguiment de màquines i equips :
Mitjançant de "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment en la Recepció de la
Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada,
permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra.
• Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms :
La sol·licitud de documentació per part del Contractista a Subcontractes i Treballadors autònoms, així com
la restant documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. De l'obra es realitzarà mitjançant la signatura
de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i servisca de justificació d'aquest
acte.
A aquest efecte, junt amb el "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de
l'obra, on es defineixen i callriqfiquin les Responsabilitats, Funcions, Pràctiques, Procediments i Processos per
què es regirà l'obra.
• Seguiment de l'entrega d'EPIS :
El control de lliuraments d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant de la signatura del
document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
• Seguiment de les Proteccions Col·lectives :
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Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i si escau elevació o canvi de posició es portaran
a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta
mateixa Memòria, on es detalla rigorosament.
El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant
els punts establertes en llistes de revisió per a tal fi.

• Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius :
Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objectiu vigilar el compliment de les mesures incloses
en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en
què hagui sigut requerida la seva presència.
A aqueste efecte, en les dites unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cada una d'elles les activitats
de vigilància i control que hauran de fer en les mateixes.

11. Sistema decidit per a formar e informar als treballadors
11.1. Criteris generals
Justificació
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals establix en l'article 19 :
Article 19 : Formació dels treballadors
1. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una
formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva
contractació, qualsevol que sigui la modalitat o duració d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les
funcions que exercisca o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.
La formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptarse a l'evolució dels riscs i a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.
D'altra banda, la Llei 54/2003 introduïx "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social",
mitjançant l'article onzé. Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals :
U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la forma
següent:
8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures necessàries per a garantir
que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i les instruccions adequades, en
la forma i amb el contingut i abast establertes en la normativa de prevenció de riscs laborals, sobre els riscs i
les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades
com perilloses o amb riscs especials.
Sistema de Formació e Informació
Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar la dita formació, la qual és al seu torn
fonamental per a optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscs de l'obra. Aquesta formació es donarà
mitjançant "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i
inclourà :

• Els procediments segurs de treball
• Els riscs de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives
• L'ús correcte dels EPIS que necessiti.
• La utilització correcta de les proteccions col·lectives.
• La senyalització utilitzada en obra.
• Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc.
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1. Dades de l'obra
1.1. Dades generals de l'obra
Descripció

Reforma de Piscina Municipal

Nom o razó social

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Situació

Carrer de Jaume Llinàs 1

Tècnic autor del projecte

Llorenç Artigues Oliver

Coordinador en matèria de No és procedent
seguretat i salut en la fase de
redacció del projecte
Director d'obra

No s'ha anomenat

Director d'execució d'obra

No s'ha anomenat

Coordinador en matèria de No s'ha anomenat
seguretat
i
salut
durant
l'execució de les obres

2. Condicions generals
2.1. Condicions generals de l'obra
El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta
obra que té com a objecte :
• Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista
adjudicatària del projecte de , respecte a este ESTUDI de SEGURETAT i SALUT.
• Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida.
• Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE constructiu
i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.
• Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a fi de garantir el seu
èxit.
• Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seua
administració.
• Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que servisca per a implantar
amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada.
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: Reforma de Piscina Municipal, sense accidents ni malalties
professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a
transcrits a norma fonamental d'este document contractual.

2.2. Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra
2.2.1. Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra
1. Estabilitat i solidesa :
• Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament
poguera afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
• L'accés a qualsevol superfície que conste de materials que no oferisquen una resistència suficient només
s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitze de manera
segura.
2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia :
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• La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s'ajustara a allò que s'ha disposat en la seua
normativa específica.
• Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni
d'explosió i de manera que les persones estiguen degudament protegides contra els riscs d'electrocució
per contacte directe o indirecte.
• En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el
tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les
persones que tinguen accés a parts de la instal·lació.
3. Vies i eixides d'emergència :
• Les vies i eixides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en
una zona de seguretat.
• En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima
seguretat per als treballadors.
• El número, la distribució i les dimensions de les vies i eixides d'emergència dependran de l'ús dels equips,
de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguen aquestar
present en ells.
• Les vies i eixides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 485/1997, de
14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita
senyalització es fixara en els llocs adequats i tindrà resistència suficient.
• Les vies i eixides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no
hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguen utilitzar-se sense traves en qualsevol
moment.
• En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i eixides d'emergència que requerisquen il·luminació
hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.
4. Detecció i lluita contra incendis :
• Es preveurà un número suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si anara necessari, de
detectors d'incendis i de sistemes d'alarma.
• Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. Es
realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats.
• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran
senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita
senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.
5. Ventilació :
• Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, estos
disposaran d'aire net en quantitat suficient.
• En el cas que s'utilitze una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els
treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seua salut. Sempre que siga
necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indique qualsevol avaria.
6. Exposició a riscs particulars :
• Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos,
vapors, pols).
• En el cas que alguns treballadors hagen de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual poguera
contindre substàncies tòxiques o nocives, no tindre oxigen en quantitat suficient o ser inflamable,
l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill.
• En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran
baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li puga
prestar auxili eficaç i immediat.
7. Temperatura:
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• La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les
circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues
físiques imposades als treballadors.
8. Il·luminació :
• Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que siga possible,
de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no
siga prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El
color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de
senyalització.
• Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà col·locada
de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no supose risc d'accident per als treballadors.
• Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguen particularment
exposats a riscs en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat
suficient.
9. Portes i portes grans :
• Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedisca eixir-se dels rails i
caure.
• Les portes i portes grans que s'òbriguen cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els
impedisca tornar a abaixar-se.
• Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de manera
adequada.
• En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran
portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas siga segur per a estos. Les dites
portes estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment.
• Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de
dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se
manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.
10. Vies de circulació i zones perilloses :
• Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran
calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguen utilitzar-se fàcilment, amb
tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls haja destinat i de manera que els treballadors, no empleats
en les proximitats d'estes vies de circulació no córreguen cap risc.
• Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en
què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones
que puguen utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
• Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat
suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguen aquestar presents en el
recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment.
• Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes,
portes grans, passos de vianants, corredors i escales.
• Si en l'obra hi haguera zones d'accés limitat les dites zones estaran equipades amb dispositius que eviten
que els treballadors no autoritzats puguen penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades
per a protegir als treballadors que estiguen autoritzats a penetrar en les zones de perill. Estes zones estaran
senyalitzades de mode clarament visible.
11. Molls i rampes de càrrega :
• Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades.
• Els molls de càrrega tindrà almenys una eixida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els
treballadors no puguen caure.
12. Espai de treball :
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• Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient
llibertat de moviments per a les seues activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material
necessari.
13. Primers auxilis:
• Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguen prestar-se en tot moment per
personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir
l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició
sobtada.
• Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requerisquen, es comptara amb un o diversos locals
per a primers auxilis.
• Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis
indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre
senyalització de seguretat i salut en el treball.
• A tot arreu en què les condicions de treball ho requerisquen es disposarà de material de primers auxilis,
degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el
número de telèfon del servici local d'urgència.
14. Servicis higiènics :
• Quan els treballadors hagen de portar roba especial de treball tindran a la seua disposició vestuaris
adequats.
• Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions
que permeten a cada treballador posar a assecar, si fóra necessari, la seua roba de treball.
• Quan les circumstàncies ho exigisquen (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de
treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.
• Quan els vestuaris no siguen necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'este apartat, cada treballador
podrà disposar d'un espai per a col·locar la seua roba i els seus objectes personals baix clau.
• Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requerisquen, es posarà a disposició dels treballadors dutxes
apropiades, en número suficient.
• Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador s'endrece sense
obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda.
• Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'este apartat, no siguen necessàries dutxes, haurà d'haver-hi
lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si anara necessari, prop dels llocs de treball i dels
vestuaris.
• Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i els altres serà
fàcil.
• Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris
i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un número suficient d'excusats i de lavabos.
• Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a hòmens i dones, o es preveurà una
utilització per separat dels mateixos.
15. Locals de descans o d'allotjament :
• Quan ho exigisquen la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o
el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals
de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés.
• Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un nombre
de taules i de seients amb respatler d'acord amb el nombre de treballadors.
• Quan no existisquen aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus d'instal·lacions
perquè puguen ser utilitzades durant la interrupció del treball.
• Quan existisquen locals d'allotjament fixos es disposarà de servicis higiènics en número suficient, així com
d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Estos locals estaran equipats de llits, armaris, taules

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 232 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

i cadires amb respatler acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seua
assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes.
• En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no
fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.
16. Dones embarassades i mares lactants :
• Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.
17. Treballadors minusvàlids :
• Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Esta
disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i
llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.
18. Consideracions diverses :
• Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguen clarament visibles i
identificables.
• En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no
alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball.
• Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar les seues
menjars en condicions de seguretat i salut.

2.3. Procediments per al control d'accés de personal a l'obra
Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a l'eixida de cada jornada, en quadres
resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors :
Nom i Cognoms :
Entrada

Firma :

Sortida

Firma :

Setmanalment es realitzarà un seguiment d'este control del Personal d'Obra.
D'esta manera facilitarà el coneixement reial del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els
únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionamiento correcte de les
instal·lacions higienicosanitaris de l'obra.
L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació
legal dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la
dita assistència.
El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Servicis de personal, hauran d'entregar este
document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa.

3. Condicions legals
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser
tinguts en compte durant la seua execució
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada
aplicació que a continuació se cita.
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués
trobar-se en vigor.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les
obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscs Laborals. •
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Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i
Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració
del projecte i durant l'execució de les obres.
• El Reial decret establix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i del
Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat
i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats
necessàries per a la prevenció de riscs derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als
pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.
• A tals efectes aquesta Llei establix els principis generals relatius a la prevenció dels riscs professionals per a
la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscs derivats del treball, la informació, la
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes
assenyalats en la present disposició.
• Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les
Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions
representatives.
• Es tindrà especial atenció a :
CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.
CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a:
Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscs laborals.
Art. 15. Principis de l'acció preventiva.
Art. 16. Avaluació dels riscs.
Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.
Art. 19. Formació dels treballadors.
Art. 20. Mesures d'emergència.
Art. 21. Risc greu i imminent.
Art. 22. Vigilància de la salut.
Art. 23. Documentació.
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscs.
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscs.
CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció
Art. 30.- Protecció i prevenció de riscs professionals.
Art. 31.- Serveis de prevenció.
CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.
Art. 33.- Consulta als treballadors.
Art. 34.- Drets de participació i representació.
Art. 35.- Delegats de Prevenció.
Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció.
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.
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Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.
Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Art. 44.- Paralització de treballs.
Art. 45.- Infraccions administratives.
Art. 46.- Infraccions lleus.
Art. 47.- Infraccions greus.
Art. 48.- Infraccions molt greus.
Art. 49.- Sancions.
Art. 50.- Reincidènciaa.
Art. 51.- Prescripció de les infraccions.
Art. 52.- Competències sancionadores.
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball.
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, que
desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació
inicial dels riscs inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscs
detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix
prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.
Especial atenció al següent article del Reial decret :
CAPÍTOL I : Disposicions Generals.
CAPÍTOL II : Avaluació dels riscs i planificació de l'acció preventiva.
CAPÍTOL III : Organització de recursos per a les activitats preventives.
Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb
les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa;
d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria
del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar
i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscs laborals.
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals (BOE del 13 de
desembre del 2003), i especialment a :
Capítol II Article desè punts Sis i Set. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article
24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, en matèria de coordinació
d'activitats empresarials.
Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio, pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball, en matèria de treballs temporals en altura.
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els
riscs relacionats amb l'exposició al soroll Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial
atenció a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introduïx
la disposició addicional única :
Presència de recursos preventius en obres de construcció.
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de
la subcontractació en el Sector de la Construcció. Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la
Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat
2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997..
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada :
• Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en Seguretat i
Salut en el treball.
• Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball
(Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.
• Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscs, en
particular dors-lumbares per als treballadors.
• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització
d'Equips de Protecció Individual.
• Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistas de riscs laborals.
• Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per
a la utilització pels treballadors d'equips de treball.
• Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.
• Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995
• Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :
• Instal·lacions provisionals i temporals d'obres
• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i
etiquetatge de preparats perillosos.
• Reglament dels serveis de l'empresa constructora.
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, amb especial atenció a:
PART II : Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de protecció (quan no sigui
d'aplicació el RD 486/1997 per tractar-se d'obres de construcció temporals o mòbils).
Art. 17.- Escales fixes i de servei.
Art. 19.- Escales de mà.
Art. 20.- Plataformes de treball.
Art. 21.- Obertures de pisos.
Art. 22.- Obertures de parets.
Art. 23.- Baranes i plints.
Art. 24.- Portes i sortides.
Art. 25 a 28.- Il·luminació.
Art. 31.- Sorolls, vibracions i trepidaciones.
Art. 36.- Menjadors
Art. 38 a 43.- Instal·lacions sanitàries i d'higiene.
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Art. 44 a 50.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure. Tenir present en els articles següents la disposició
derogatoria única de la Llei 31/1995 de 8 de Novembre.
Art. 51.- Proteccions contra contactes en les instal·lacions i equips elèctrics.
Art. 52.- Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques.
Art. 54.- Soldadura elèctrica.
Art. 56.- Màquines d'elevació i transport.
Art. 58.- Motors elèctrics.
Art. 59.- Conductors elèctrics.
Art. 60.- Interruptors i curtcircuits de baixa tensió.
Art. 61.- Equips i eines elèctriques portàtils.
Art. 62.- Treballs en instal·lacions d'alta tensió.
Art. 67.- Treballs en instal·lacions de baixa tensió.
Art. 69.- Xarxes subterrànies i de terra.
Art. 70.- Protecció personal contra l'electricitat.
• Fins que no s'aprovin les normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per
als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Norma Bàsica de l'Edificació «NBE-CPI/96: condicions
de protecció contra incendis en els edificis», aprovada per RD 2177/1996, 4 octubre. Art. 71 a 82.- Mitjans de
prevenció i extinció d'incendis.
• Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 1.970, amb
especial atenció a: Art. 165 a 176.- Disposicions generals. Art. 183 a 291.- Construcció en general. Art. 334 a
341.- Higiene en el treball
• Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en
la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel rD 2177/2004).
• Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual
s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de
3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel rD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de
desembre).
• Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions
d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions d'us Estats membres sobre
màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).
• Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer
de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitaria dels
equips de protecció individual.
• Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es
modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i
lliure circulació intracomunitaria dels equips de de els equips de protecció individual.
• Resolució la Direcció general de Treball de 26 de Juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 3843) per la qual es
disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció
per al període 2002-2006
• Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.
• Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscs
relacionats amb els agents químics durant el treball.
• Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics
i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .
• Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors enfront del risc elèctric
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• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i
etiquetatge de preparats perillosos.
• Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica
complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a
obres i altres aplicacions.
• Ordre TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'establix el subministrament a les empreses de farmacioles
amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de
la Seguretat Social.
• Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques que siguin d'aplicació. • Capitulo IV.Seguretat i Higiene en el Treball.
• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.
• Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb
la seguretat i salut.
• Ordenances municipals que siguin d'aplicació.

3.2. Obligacions específiques per a l'obra projectada
• El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del
centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal
segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concorrents segons el RD
171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12
• L'Estudi de Seguretat i Salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest
Estudi de Seguretat i Salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en
l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.
• El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.
• El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de Seguretat i Salut consta
dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor,
respectant fidelment el Plec de Condicions.
• Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que
no podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla
quedarà plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de
l'obra i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb
idèntica qualificació legal.
• L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions preventives del
Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys
que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.
• S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document
Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost,
durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització
del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
• El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i
seguiment del Pla de Seguretat i Salut.
• Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocuparse d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada
aliena a l'Empresa.
• La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat
per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/95 en els seus articles
30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener.
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• L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscs laborals donarà
lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.
• L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en
l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscs Laborals.
• L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la
Llei 31/1995, de Prevenció de Riscs Laborals.
• L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscs està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995,
de Prevenció de Riscs Laborals.
• Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei
31/1995, de Prevenció de Riscs Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es
disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscs Laborals.
• Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir encuenta i complir els
requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les
especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la
construcció, així com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.
Condicions particulars
El comitè de seguretat i salut
Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut
en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix
l'article 39.
Delegats de prevenció (article 35 de la llei 31/1995)
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de
prevenció de riscs en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del
personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta
Llei, conformement a la següent escala:
De 50 fins 100 treballadors

2 Delegats de Prevenció

De 101 fins 500 treballadors

3 Delegats de Prevenció

De 501 fins 1.000 treballadors

4 Delegats de Prevenció

De 1.001 fins 2.000 treballadors

5 Delegats de Prevenció

De 2.001 fins 3.000 treballadors

6 Delegats de Prevenció

De 3.001 fins 4.000 treballadors

7 Delegats de Prevenció

De 4.001 en davant

8 Delegats de Prevenció

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.
En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i
entre els Delegats de Personal.
A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:
• Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com
treballadors fixos de plantilla.
• Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període
d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un
treballador més. Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals són competències dels
Delegats de Prevenció :
• Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
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• Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de
riscs laborals.
• Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es refereix
l'article 33 de la present Llei.
• Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscs
laborals.
En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè
de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les
competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a :
• Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en
els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i
verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre
prevenció de riscs laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.
• Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i
documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions
i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei.
Quan la informació està‚ subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera
que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
• Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquell
hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels
fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos.
• Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans
encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents
per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en
matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
• Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions
de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els
treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
• Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com
al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
• Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que
es refereix l'apartat 3 de l'article 21 .
• Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions
de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els
treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
• Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com
al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
• Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que
es refereix l'apartat 3 de l'article 21.
3. Els informes que hàgin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1
d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti
d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscs imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe,
l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió.
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor
del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord
amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no
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arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la
present Llei seran exercides per. los Delegats de Prevenció.
Els serveis de prevenció ( articles 30 i 31 de la llei 31/1995)
• En compliment del deure prevenció de riscs professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors
per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una
entitat especialitzada aliena a l'empresa.
• Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos
i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscs que estan exposats
els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es
refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf
anterior col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.
• Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés
a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei.
• Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i
prevenció dels riscs professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en
particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de
l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia
arribarà a també als treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo
d'acord amb el disposat en l'article següent.
Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la
informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les
seves funcions.
• En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions
assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de
treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscs que estiguin exposats els treballadors i la perillositat
de les activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de
l'article 6 de la present Llei.
1. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a
l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els
termes que reglamentaris establerts.
Els Serveis de prevenció aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el
desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de la Llei de Prevenció de Riscs
Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de
l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontratar els serveis d'altres
professionals o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements
especials o instal·lacions de gran complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de l'Article 31 de la Llei de Prevenció
de Riscs Laborals establix:
2. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport
que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a :
• El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
• L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els termes
previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.
• La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia
de su eficacia.
• La informació i formació dels treballadors.
• La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
• La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscs derivats del treball.
Recursos preventius en l’obra
Funcions que haurien de realitzar
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Conforme s'establix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per
la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals), aquests haurien de :
• Tenir la capacitat suficient
• Disposar dels mitjans necessaris
• Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre
en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.
La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte compliment dels mètodes
de treball i, per tant, el control del risc.
En el document de la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen detalladament aquelles
unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per
algun d'aquests motius :
• Perquè els riscs poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la
concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
• Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o amb riscs
especials
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i
experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaran
amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic.
Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius
Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel
qual s'introduïx una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels
recursos preventius es realitzarà de la següent manera :
• En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la
seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).
• Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de
Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control
que haurà de realitzar el recurs preventiu.
• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà
les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals
circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir
les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera
immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de
modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

3.3. Obligacions en relació a la llei 32/2006
Registre d'Empreses Acreditades.
Tal com s'establix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la
seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el
"Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.
A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitente, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció
facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".
Les empreses comitentes exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les
seves empreses subcontractistes dintre del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació
haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la
recepció de la sol·licitud i tal com s'establix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la
situació registral posterior de l'empresa afectada.
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L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitente serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure
vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats
1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitente quedarà exonerada legalment
durant la vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la
responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista
de les obligacions d'acreditació i registre
Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.
Les empreses que siguin contractades o subcontratadas habitualment per a la realització de treballs en l'obra
haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors
contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com
s'establix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats
amb caràcter indefinit :
• no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
• no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
• a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%
A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'establix, s'han
aplicat les següents regles :
• Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. No
obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals
complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles
següents en funció del nombre de dies que comprengui el període de referència.
• La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el
nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.
• El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de dividir
per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal caràcter,
inclosos els fixos discontinus.
• Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la seva
jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.
• A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies
efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances anuals
i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar.
L'empresa comitente rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la
subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors.
Formació de recursos humans de les empreses.
De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de l'obra haurien
de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc
de treball o funció en matèria de prevenció de riscs laborals, de manera que coneguin els riscs i les mesures
per a prevenir-los.
En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant
alguna d'aquestes dues condicions :
• Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de
construcció.
• Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscs en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa
conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscs d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i
han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscs laborals en el conjunt de les seves
activitats i decisions.
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La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir
formació en matèria de prevenció de riscs laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà,
almenys, els següents continguts :
• 1.º Riscs laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
• 2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.
• 3.º Obligacions i responsabilitats.
• 4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
• 5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.
Llibre de subcontractació
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom
de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al
model establert. El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent.
En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del
començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions
realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del
seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei
32/2006.
El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa
terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors
a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de
procedir de la següent manera :
• En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que
aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a
l'efecte 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.
• També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de
les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de
Subcontractació.
• Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posarlo 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 en el Llibre de Subcontractació.
• En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació,
una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de
Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà
en el seu poder l'original.

Procediment a realitzar en cada subcontractació

En ocasió de cada subcontractació, el
contractista haurà de procedir de la
següent manera
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Comunicació al Coordinador de Seguretat

Comunicació al Representant dels
Treballadors

Si l'anotació efectuada suposa l'ampliació
excepcional de la subcontractació

Ho posarà en coneixement de l'autoritat
laboral competent

Si l'obra d'edificació se li aplica la Llei 38/1999,
de 5 de novembre

Lliurar una còpia perquè s'incorpori al Llibre
de l'Edifici
Lliuro registre en les obres de construcció.
De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa
principal de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i
subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establerta en l'article 42.4
de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en
aquesta obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la
disposició i llevanza del Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.
Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.
Anotacions en el llibre d'incidències
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien
de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es
refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per
les persones facultades per a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en
el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració
d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

3.4. Assegurances
Assegurança de responsabilitat civil i tot risc de construcció i muntatge
• Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil
professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat
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civil en l'exercici de la seua activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seua activitat com a constructor
pels danys a terceres persones de què puga resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per
fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén
que esta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
• L'Empresa Principal (Contractista) ve obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a la
construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any,
comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra.

3.5. Clàusula penalizadora en l'aplicació de possibles sancions
L'incompliment de la prevenció continguda en estos documents de seguretat i salut aprovat de l'obra, serà
causa suficient per a la rescissió del contracte, amb qualsevol de les empreses, o treballadors autònoms que
intervinguen en l'obra. Per això el Coordinador de seguretat i salut redactarà un informe prou detallat, de les
causes que li obliguen a proposar la rescissió del contracte, serà causa perquè el promotor, puga rescindir el
mateix, i inclús reclamar els danys produïts en el retard de les obres, donant lloc amb això al reclam del mateix
tipus de sanció econòmica, del plec de condicions del projecte d'execució de l'obra, pel que fa a retards en
l'obra. Com a rescabalament el promotor no estarà obligat al merite de l'última certificació pendent.

4. Condicions facultatives
4.1. Coordinador de seguretat i salut
• Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitjà dels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construccions temporals o
mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent
en el seu àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o
enginyeria civil.
• En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut,
el text de la qual es transcriu a continuació :
Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte
d'obra intervinguen diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD
171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte
d'obra.
2. Quan en l'execució de l'obra intervinga més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004),
abans de l'inici dels treballs o tan prompte com es constate la dita circumstància, designarà un coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD
171/2004) de les seues responsabilitats.
• En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra.
A més, conforme s'establix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de :
• Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en
l'obra.
• En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la
subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
• En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat
i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment
dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a
això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En
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tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior
o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
• En relació amb avís previ: L'avís previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret
1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra
un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat
laboral.

4.2. Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a
contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
L'Empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i
Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions :
• Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.
• Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les
empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions
expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.
• Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontratada o
autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma
immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.
• Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviarles de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.
• Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i
neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser
utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes
o autònoms.
• Establir un rigorós control i seguiment en obra d'aquells treballadors menors de 18 anys.
• Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra.
• Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.
• Informar immediatament a a Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions
en cas d'accident laboral.
• Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les
condicions expressades en la mateixa.
• Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.
• Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles imprevists del
Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits
sobre la marxa durant les obres. A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se
càrrec de :
• REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT :
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho presentarà al
Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.
• INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE SEGURETAT :
Conforme establix l'Article 19 del RD 1627/97 informarà a l'autoritat laboral de l'obertura del centre.
• COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL
PLA DE SEGURETAT :
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat,
així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta
activitat. Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes
en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.
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• COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA
CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS :
Es comunicarà a les Empreses concorrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència
d'activitats empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que
repercuteixi en la seguretat i salut dels treballadors per ells representats. En aquesta comunicació se
sol·licitarà a totes les empreses concorrents (subcontractistes) informació per escrit quan alguna de les
empreses generi riscs qualificats com greus o molt greus.
• NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT :
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de
Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.
• NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS REPRESENTANTS
DE SEGURETAT I SALUT :
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en
execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.
• NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA :
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.
• NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA :
Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per :
• Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista
• Recursos Preventius.
• Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors
Autònoms.
• Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual
representen.
• CONTROL DE PERSONAL D'OBRA :
El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions
Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR CADASCUNA DE LES
DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU:
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis
subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.)
Obligacions del coordinador de seguretat
El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les
diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari
titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97 .
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra”:
• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat :
• 1º. AL prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o
fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
• 2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
• Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses
concorrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els
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principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals durant
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.
• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les
modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7,
la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs
Laborals i ara desenvolupada pel rD 171/2004 .
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscs Laborals, i segons establix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra
Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà
el compliment de :
• L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei
31/1995, per les empreses concorrents en el centre de treball.
• L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concorrents en el centre de treball.
• El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular
quan puguin generar-se riscs qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de
treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.
• L'adequació entre els riscs existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les
empreses concorrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.
Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concorrents de
l'obra.
A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva
utilització.
En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de :
• Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en
l'obra.
• Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de
seguretat i salut.
• Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà
si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es
tracta d'una nova observació
Obligacions del tècnic de seguretat
El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de Seguretat i Salut en
execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals
comprendran com a mínim :
• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o
Direcció facultativa de la mateixa.
• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això
amb el Coordinador de Seguretat i Salut
• Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.
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• Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions
mensuals de la mateixa.
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscs laborals afectes a l'obra.
• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució
d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat
i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra. El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una
còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del
reconeixement mèdic a :
• el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,
• l'Empresa Subcontractista,
• els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i
• a la Comissió de Seguretat i Salut en obra.
Obligacions dels representants de seguretat
Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb
caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució
d'obra, les quals comprendran com a mínim :
• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de
Seguretat i Salut
• Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva
empresa en la seva especialitat.
• Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.
• Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa
Contractista.
• Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals
de la mateixa.
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscs laborals afectes a la seva especialitat
• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i
col·lectives.
• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de
ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i
realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.
Obligacions de la comissió de seguretat
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions :
• Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
•

Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.

• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscs previstos en el
Pla.
• Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que
fa a la seva actuació en l'obra
• Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu. • Complir i fer
complir les mesures de seguretat adoptades.
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.
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• Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.

Obligacions que haurà de realitzar l'empresa principal (contractista) i les empreses concorrents subcontractes)
d'aquesta obra en matèria de seguretat i salut
1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les
unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de Seguretat proporcionat per
l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscs d'aquesta
Empresa Principal.
L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment
(Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concorrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposen
de l'avaluació dels riscs i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves
obligacions de formació i informació als treballadors.
A aquests efectes, les subcontratas i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de
Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de Seguretat
proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial
de Riscs de cada empresa o activitat.
El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes
i documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla
de Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte:
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic.
b) L'avaluació inicial de riscs de l'empresari Principal.
c) L'avaluació inicial de riscs dels empresaris concorrents i treballadors autònoms.
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularizadas de l'obra de cada empresa
concorrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscs. Per això, el Pla de
Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscs adaptada a la realitat de l'obra i
servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra
2. Conforme establix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i
Empreses Concorrents segons la Llei 171/2004) haurien de:
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7 .
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, així
com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de
l'obra.
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que
hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin
activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa
de prevenció de riscs laborals:
a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscs específics de les activitats que desenvolupin en el centre
de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concorrents en el centre, en particular
sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència
d'activitats.
La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es
produeixi un canvi en les activitats concorrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una
situació d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscs qualificats
com greus o molt greus.
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b) Quan, com a conseqüència dels riscs de les activitats concorrents, es produeixi un accident de treball,
l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.
c) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els
empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut
o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.
d) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscs específics de les activitats que desenvolupin en el centre
de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concorrents en el centre, havent de ser
tinguda en compte pels diferents empresaris concorrents en l'avaluació dels riscs i en la planificació de la seva
activitat preventiva, considerant els riscs que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament
per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.
i) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscs derivats de la concurrència
d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.
4. Conforme establix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concorrents inclosos l'Empresari Principal haurien
de :
• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir
present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscs en
l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de Seguretat,
així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà tingut
en compte l'Avaluació inicial de Riscs de la seva pròpia empresa.
• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
• Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat
i Salut.
5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de
riscs laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.
6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concorrents segons la Llei
171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat
i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms
per ells contractats.
A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concorrents segons la Llei
171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures
previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.
7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball
(promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa
Principal i a les Empreses Concorrents segons la Llei 171/2004).
8. Conforme s'establix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la
Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir present el CAPÍTOL II Normes
generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i especialment les establertes en l'Article 4.
Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de
subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció:
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats;
acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament;
manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.
9. Conforme s'establix en el RD 1109/2007, haurien de :
• Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o
subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".
• Proporcionar a la seva Comitente, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva
"Clau individualitzada d'identificació registral".
• Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats
amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'establix en
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l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb
caràcter indefinit :
• no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
• no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
• a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%
• De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit
anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin
la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscs laborals,
de manera que coneguin els riscs i les mesures per a prevenir-los.
• Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom
de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti
al model establert
Obligacions dels treballadors autònoms
Conforme establix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a :
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant
l'execució de l'obra.
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscs que establix per als treballadors l'article 29, apartats
1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals,
participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball, i les modificacions introduïdes pel rD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en
altura.
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.
3. Conforme establix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de :
• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir
present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscs en
l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també
haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscs que com treballador autònom haurà de tenir.
• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
• Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del Coordinador
de Seguretat i Salut.
Obligacions dels recursos preventius
Conforme s'establix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per
la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals) i les seves posteriors modificacions
mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de
romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.
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D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte
compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.
De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'establix
en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :
• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà
les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals
circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir
les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera
immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de
modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

4.3. Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de seguretat
Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals
estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació :
Article 5. Estudi de seguretat i salut.
L'estudi de seguretat i salut a què es referix l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent
designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este
elaborar o fer que s'elabore, davall la seua responsabilitat, tal estudi.
1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagen d'utilitzar-se o la
utilització dels quals puga preveure's; identificació dels riscs laborals que puguen ser evitats, indicant a este
efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscs laborals que no puguen eliminar-se
conforme al que assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents a controlar i reduir tals riscs i valorant la seua eficàcia, en especial quan es proposen mesures
alternatives.
Així mateix, s'inclourà la descripció dels servicis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball
de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los.
En l'elaboració de la memòria hauran de tindre's en compte les condicions de l'entorn en què es realitze
l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagen d'utilitzar-se, determinació
del procés constructiu i orde d'execució dels treballs.
b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables
a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran
de complir en relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils
ferramentes, sistemes i equips preventius.
c) Plans en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de
les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques
necessàries.
d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagen sigut definits
o projectats.
e) Pressupost que quantifique el conjunt de gastos previstos per a l'aplicació i execució de l'estudi de
seguretat i salut.
2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser
coherent amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives adequades als riscs que
comporte la realització de l'obra.
3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de
gastos previstos, tant pel que es referix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència
al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements
o operacions de difícil previsió.
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Els mesuraments, qualitats i valoració arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD
171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es referix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament
motivada, sempre que això no supose disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en
l'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost
general de l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment
admesos, emanats d'organismes especialitzats.
4. L'estudi de seguretat i salut a què es referixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas,
qualsevol tipus d'activitat que es duga a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones
en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll, així com les seues corresponents
mesures específiques.
5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per
a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
Article 6. Estudi bàsic de seguretat i salut.
1. L'estudi bàsic de Seguretat i Salut a què es referix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic
competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja
d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li
correspondrà a este elaborar o fer que s'elabore, davall la seua responsabilitat, tal estudi.
2. L'estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este efecte, haurà
de contemplar la identificació dels riscs laborals que puguen ser evitats, indicant les mesures tècniques
necessàries per a això; relació dels riscs laborals que no puguen eliminar-se conforme al que assenyala
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals
riscs i valorant la seua eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en
compte qualsevol altre tipus d'activitat que es duga a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques
relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll.
3. En l'estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia,
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte d'este Estudi de
Seguretat i formen part del mateix.

4.4. Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i
participació del personal d'obra
• L'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal
que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels
riscs propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i
de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.
• Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els
transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:
• Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
• Comprendre i acceptar la seva aplicació.
• Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscs laborals.
• Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les
qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra.
Establiment d'un pla de formació
S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.
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A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè
tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de
seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou :
• El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.
• Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.
• Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.
• Les Proteccions col·lectives necessàries.
• Els EPIS necessaris.
• Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació
necessària sobretot el procés.
• A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint en
definitiva el Pla de Formació., i s'establix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i es
justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades.
Formació dels recursos humans
Conforme s'establix en l'Article 10. Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, les empreses d'aquesta obra
vetllaran perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària
i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscs laborals, de manera que coneguin
els riscs i les mesures per a prevenir-los.
En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'especifica en el RD 1109/2007, es justificarà en aquesta obra per
totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions :
• Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de
construcció.
• Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscs en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa
conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscs d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i
han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscs laborals en el conjunt de les seves
activitats i decisions.
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir
formació en matèria de prevenció de riscs laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà,
almenys, els següents continguts :
• Riscs laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
• Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.
• Obligacions i responsabilitats.
• Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
• Legislació i normativa bàsica en prevenció.
A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures
de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents:
• Manual de primers auxilis.
• Manual de prevenció i extinció d'incendis.
• Simulacres.
Aquests Manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de
primers auxilis o en cas d'emergència.
El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a
plantar cara a situacions d'emergència.
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El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta.

També s'informarà a les empreses concorrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures
d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.
També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el
desenvolupament de l'obra.
Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels
Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.
Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent.
Informació als treballadors
Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscs que
comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal
(contractista) transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu
que tots els treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscs propis de la seva activitat laboral, així
com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives
i dels equips de protecció individual necessaris.
Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a
deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.
Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscs intrínsecs de la seva activitat
i fer-los partícips de la seguretat integral de l'obra. També informarà sobre les Mesures d'Emergència, les
Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.
Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació
de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària,
que tindran els següents objectius :
• Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
• Comprendre i acceptar la seva aplicació.
• Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscs laborals.
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses
concorrents (subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació
específica necessària, que tindran els següents objectius :
• Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
• Comprendre i acceptar la seva aplicació
• Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscs laborals.
Establiment d'un sistema de consulta i participació dels treballadors
Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula
la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el
treball en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora - , de tal manera que en
elles el treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la
Salut al llarg de l'execució de l'obra.

4.5. Vigilància de la salut
4.5.1. Accident laboral
Actuacions
• L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscs. Estos fracassos pot ser deguts
a multitud de causes, entre les que destaquen les de difícil o nul control, per estar influïdes de manera
important pel factor humà.
• En cas d'accident laboral s'actuarà de la manera següent :
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• L'accidentat és el més important i per tant se li atendrà immediatament per a evitar la progressió o
empitjorament de les lesions.
• En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà a l'accidentat.
• En els accidents elèctrics, s'extremarà l'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials de
reanimació fins a l'arribada de l'ambulància.
• S'evitarà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeta segons el bon criteri de les persones que li
atenen, el trasllat amb transports particulars per la incomoditat i risc que implica.
Notificació d'accidents
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, s'alçarà Una Acta de l'Accident. L'objectiu fonamental de
la formalització d'este document és deixar constància documental dels possibles accidents que puguen
ocórrer en l'obra.
Haurà de ser omplit amb la major brevetat possible perquè forme part de les diligències a omplir en cas
d'accident amb conseqüència de danys personals. En aquest cas es transcriuran al Llibre d'Incidències els fets
succeïts.
Investigació d'accidents
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, es realitzarà una Investigació d'Accidents. L'objectiu
fonamental de la formalització d'este document és deixar constància documental de la investigació dels
possibles accidents que puguen ocórrer en l'obra.
Haurà de ser omplit amb la major brevetat possible.
Comunicacions
Comunicacions en cas d'accident laboral :
• Accident lleu.
• Al Coordinador de Seguretat i Salut.
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades.
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent.
• Accident greu.
• Al Coordinador de seguretat i salut.
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades.
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent.
• Accident mortal.
• Al Jutjat de Guàrdia.
• Al Coordinador de Seguretat i Salut.
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades.
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent.
Actuacions administratives
Actuacions administratives en cas d'accident laboral :
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives :
A) Accident sense baixa laboral.
Es redactarà el full oficial d'accidents de treball sense baixa mèdica, que es presentarà a l'entitat gestora o
col·laboradora dins del Termini dels 5 primers dies del mes següent.
B) Accident amb baixa laboral.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 258 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

Es redactarà un comunicat oficial d'accident de treball, que es presentarà a l'entitat gestora o col·laboradora
dins del Termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident.
C) Accident greu, molt greu o mortal.
Es comunicarà a l'Autoritat Laboral, per telèfon o fax, dins del Termini de 24 hores comptades a partir de la data
de l'accident.

4.5.2. Assistència mèdica
En cas d'emergència, els centres sanitàris més porpers a l'obre són :
--CENTRE HOSPITALARI – URGÈNCIES
--Hospital de Manacor
Adreça : Carretera Manacor-Alcúdia sn - 07500 Manacor
Telèfon : 971 84 70 60
Es troba a una distància de 10 km de l'obra (15 minuts)
--ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA – URGÈNCIES
--UBS Sant Llorenç des Cardassar
Carrer des Pou Vell 2 - 07530 Sant Llorenç des Cardassar
971 56 97 48
Menys de 1 km (6 minuts)
--CS de Son Servera
Carrer des Pi Gros 20 - 07550 Son Servera
971 56 85 10
Situat a 10 km (15 minuts)
--TELÈFON D'ASSITÈNCIA 24 h
112
--Les mesures preses per a realitzar en el mínim temps possible l'evacuació de l'accidentat que presenti lesions
greus són les següents :
• En l'obra sempre haurà un vehicle per a poder fer el trasllat a l'hospital
• En la cabina d'obra existirà un planol de la zona on s'identifiquessin les rutes als hospitals més pròxims.
• Ròtul amb tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, bombers, ambulàncies, etc.
• Telèfon mòbil.
• En determinats llocs de l'obra degudament senyalitzats es deixarà un maletí de primers auxilis amb els
articles que s'especifiquin a continuación :
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, iode, mercurocromo o cristalmina, amoníac, greix estèril, cotó hidròfil
estèril, esparadrap antial·lèrgic, torniquets antihemorràgics, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits
autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics, tónic cardíac d'urgència i agulles.
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També s'instal·laran una sèrie de ròtuls on se suministri la informació necessària per a conèixer els centres
assistencials, la seva adreça, el telèfon de contacte, etc.

4.6. Aprovació de certificacions
• El Coordinador en matèria de seguretat i salut o la Direcció Facultativa si és el cas, seran els encarregats de
revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut (basat en l'Estudi) i seran
presentades a la Propietat per al seu abonament.
• Una vegada al mes la Constructora estendrà la valoració de les partides que, en matèria de Seguretat i
Salut s'hagueren realitzat en l'obra. La valoració es farà conforme al Pla de Seguretat i Salut (basat en l'Estudi
de Seguretat i Salut) i d'acord amb els preus contractats per la Propietat. Esta valoració serà visada i
aprovada per la Direcció Facultativa i sense este requisit no podrà ser abonada per la propietat.
• L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipule en el
contracte d'obra.
• Es tindrà en compte a l'hora de redactar el pressupost de l'apartat de seguretat, només les partides que
intervenen com a mesures de seguretat i salut, fent omissió de mitjans auxiliars, sense els quals l'obra no es
podria realitzar.
• En cas de plantejar-se una revisió de preus, l'empresari principal (Contractista) comunicarà esta proposició
a la Propietat per escrit, havent obtingut l'aprovació prèvia del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra.

4.7. Preus contradictoris
• En el supòsit d'aparició de riscs no avaluats prèviament en el document de la Memòria de Seguretat i Salut
que precisaren mesures de prevenció amb preus contradictoris, per a la seua posada en l'obra, deuran
prèviament ser autoritzats per part del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra o per la Direcció Facultativa si és el cas.

4.8. Llibre incidències
L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'este document.
Tal llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional a què pertanga el tècnic que aprova el
Plans de Seguretat i Salut.
Els fulls hauran de ser presentades en la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza
l'obra pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si és el cas, per la Direcció
Facultativa en el termini de vint-i-quatre hores des de la data de l'anotació.
Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents
(subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents.
Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la
inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives arreplegues en els Plans de Seguretat i
Salut respectius.

4.9. Llibre d'ordes
Les ordes de Seguretat i Salut, es rebran de la Direcció d'Obra, a través de la utilització del Llibre d'Ordes i
Assistències de l'obra. Les anotacions ací exposades, tenen categoria d'ordes o comentaris necessaris per a
l'execució de l'obra.

4.10. Paralització de treballs
Sense perjuí del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de Riscs
Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol altra
persona integrada en la Direcció Facultativa observara incompliment de les mesures de Seguretat i Salut,
advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre
d'incidències, quan este existisca d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997,
i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors,

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Projectista : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 260 de 281

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872

disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra.En el supòsit previst anteriorment, la
persona que haguera ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades
per la paralització, així com als representants dels treballadors d'estos.

5. Condicions tècniques
5.1. Requisits dels servicis d'higiene i benestar, locals de descans , menjadors i primers auxilis
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent :
• Vestuaris dotats amb <penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha sigut estimada al
voltant de 2 m2 per treballador que haja d'utilitzar-los simultàniament.
• Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com siguen necessaris.
• L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.
• S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball, Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior
que la Direcció Tècnica de l'obra proporcione.
• L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als
treballadors d'un o altre sexe.
• Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per
cada deu empleats o fracció d'esta xifra i d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc
treballadors o fracció d'esta xifra que finalitzen la seua jornada de treball simultàniament.
• Servicis higiènics dotats de llavamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
• Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.
• Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran
de ventilació independent i directa.
• L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una
superfície d'1 x 1,20 metres.
• L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors,
fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.
• En els excusats que hagen de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.
• Existirà almenys un inodor per cada 25 hòmens i un altre per cada 15 dones o fraccions d'estes xifres que
treballen la mateixa jornada.
• Menjador que disposarà de taula, cadires, calfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa
de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i
relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha sigut estimada al
voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.
• Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.
• Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada.
• Tindran ventilació suficient, independent i directa.
• Farmaciola, el contingut mínim de la qual serà el contemplant en l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997 :
• desinfectants i antisèptics autoritzats (aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura d'iode, mercurocromo,
amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, àcid acetil salicílico, etc...)
• gases estèrils
• cotó hidrófilo
• embena
• esparadrap
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• tisores
• pinces
• guants d'un sol ús
A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de : xeringues d'un sol ús i termòmetre
clínic.
Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties
Professionals, conforme s'establix en l'ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'establix el
subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball,
com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.
Condicions generals aplicables als servicis d'higiene i benestar
• Totes les dotacions estaran en número suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del
Pressupost de Seguretat adjunt a este Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per hòmens
i dones, els altres servicis deuran estaran separats.
• L'empresa es comprometrà que estes instal·lacions estiguen en funcionament abans de començar l'obra.
• Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
• Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i desperdicis que
periòdicament es portaran a un femater controlat.
• La connexió d'estes Casetes d'Obra al servici elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitze
l'oportuna connexió del servici elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament
d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.
• La connexió del servici d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual.

5.2. Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris
5.2.1. Condicions tècniques dels epis
El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, establix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció
de Riscs laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, utilització
pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPI's).
Els EPI's hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscs per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagen pogut
evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o
procediments d'organització del treball.
L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors
d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-.
L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció individual.
En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació d'equips
de protecció individual-.
El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, establix les condicions mínimes que han de complir els equips
de protecció individual (EPI's), el procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i certifica
que el model tipus d'EPI complix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el
control pel fabricant dels EPI's fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'este Reial Decret.
El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - Comunitat
Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992.
Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscs detectats, es deuran
complir les condicions següents :
• Les proteccions individuals hauran d'estar homologades.
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre.
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• Els equips de protecció individual que complisquen les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el
seu ús durant el període de vigència.
• d'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives
al seu ús per part dels treballadors.
• S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es
donen compte de la importància que realment tenen per a ells.
• Qualsevol equip de protecció individual en ús que estiga deteriorat o trencat, serà substituït immediatament,
quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona
que rep el nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions.
• Un vegada els equips hagen arribat a la seua data de caducitat es deixaran en un arreplega ordenat, que
serà revisat per la Direcció d'obra perquè autoritze la seua eliminació de l'obra.
Entrega d'EPIs
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció
Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos.
L'objectiu fonamental d'este protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció
de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada
a facilitar al personal a càrrec seu.

5.2.2. Protecció del cap
• Casc de seguretat :
Conjunt destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra xocs i colps.
• Criteris de selecció:
L'equip ha de posseir la marca CE (segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre). La Norma UNE-397, establix
els requisits mínims (assajos i especificacions) que han de complir estos equips, d'acord amb el R.D.
1407/1992.
El Reial Decret té com a objecte establir les disposicions precises per al compliment de la Directiva del
Consell 89/686/CEE, de 21 de desembre de 1989 (publicada en el -Diari Oficial de les comunitats Europeesde 30 de desembre) referent a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives als equips de
protecció individual.
• Exigències específiques per a previndre els riscs :
Estaran compreses les que s'indiquen en el RD 1407/1992, en el seu annex II apartat 3.1.1 :
• Colps resultants de caigudes o projeccions d'objectes i impactes d'una part del cos contra un obstacle.
• Hauran de poder amortir els efectes d'un colp, en particular, qualsevol lesió produïda per xafada o
penetració de la part protegida, almenys fins a un nivell d'energia de xoc per damunt del qual les
dimensions o la massa excessiva del dispositiu amortidor impedirien un ús efectiu de l'EPI durant el temps
que es calcule haja de portar-los.
• Accessoris :
Són els elements que sense formar part integrant del casc poden adaptar-se al mateix per a completar
específicament la seua acció protectora o facilitar un treball concret com a portalàmpades, pantalla per
a soldadors, etc. En cap cas restaran eficàcia al casc. Entre ells es considera convenient la barballera que
és una cinta de subjecció ajustable que passa per davall de la barbeta i es fixa en dos o més punts simètrics
de la banda de contorn o del casquet.
• Materials :
Els cascos es fabricaran amb materials incombustibles o de combustió lenta i resistent als greixos, sals i
elements atmosfèrics.
Les parts que es troben en contacte amb el cap no afectaran la pell i es confeccionaran amb material no
rígid, hidròfug i de fàcil neteja
I desinfecció.
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La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris no sobrepassarà
en cap cas els 450 grams.
• Fabricació :
El casquet tindrà superfície llisa, amb nervadures o sense, els seus bords seran arredonits i no tindrà arestes i
ressalts perillosos, tant d'exterior com interiorment.
No presentarà rugositats, clavills, bambolles ni altres defectes que disminuïsquen les característiques
resistents i protectores del mateix.
Casquet i arnés formaran un conjunt estable, d'ajust precís i disposat de tal forma que permeta la substitució
dels guarniments sense deteriorament de cap element.
Ni les zones d'unió ni els guarniments en si causaran dany o exerciran pressions incòmodes.
• Avantatges de portar el casc :
A més del fet de suprimir o almenys reduir, el número de ferides en el cap, permet en l'obra diferenciar els
oficis, per mitjà d'un color diferent.
Així mateix per mitjà d'equips suplementaris, és possible dotar l'obrer d'enllumenat autònom, auriculars
radiofònics, o protectors contra el soroll.
El problema de l'ajust en el bescoll o de la barballera és en general assumpte de cada individu, encara que
ajustar la barballera impedirà que la possible caiguda del casc puga comportar una ferida als obrers que
estiguen treballant a un nivell inferior.
• Elecció del casc :
Es farà en funció dels riscs a què estiga sotmés el personal, havent de tindre's en compte: a) resistència al
xoc; b) resistència a distints factors agressius; àcids, electricitat (i en aquest cas no s'usaran cascos metàl·lics);
c) resistència a projeccions incandescents (no s'usarà material termoplàstic) i d) confort, pes, ventilació i
estanqueidad.
• Conservació del casc :
És important donar unes nocions elementals d'higiene i neteja.
No cal oblidar que la transpiració del cap és abundant i com a conseqüència l'arnés i les bandes
d'amortiguación poden aquestar alterades per la suor. Serà necessari comprovar no sols la neteja del casc,
sinó la solidesa de l'arnés i bandes d'amortiguación, substituint estes en el cas del menor deteriorament.
• Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de
protecció individual :
• Obres de construcció i, especialment, en activitats, davall o prop de bastides i llocs de treball situats en
altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
• Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques
d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran
diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
• Obres en fosses, rases, pous i galeries.
• Moviments de terra i obres en roca.
• Treballs en explotacions de fons, en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament d'enderrocs.
• La utilització o manipulació de pistoles grapadoras.
• Treballs amb explosius.
• Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i bastides de transport.
• Activitats en instal·lacions d'alts forns, plantes de reducció directa, tallers de martell, tallers d'estampades
i foses.

5.2.3. Protecció de l'aparell ocular
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• En el transcurs de l'activitat laboral, l'aparell ocular està sotmés a un conjunt d'agressions com; acció de pols
i fums; enlluernaments; contactes amb substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques; xoc amb
partícules o cossos sòlids; esguitada de líquids freds i calents, càustics i metalls fosos; radiació; etc.
• Davant d'estos riscs, l'ull disposa de defenses pròpies que són les parpelles, de manera que quan estos estan
tancats són una barrera a la penetració de cossos estranys amb poca velocitat; però les parpelles,
normalment, no estan tancats, i per un altre costat no sempre veu arribar estes partícules.
• Es pot arribar a la conclusió que l'ull és un òrgan fràgil, mal protegit i el funcionament del qual pot ser
interromput de forma definitiva per un objecte de dimensió reduïda.
• Indirectament, s'obté la protecció de l'aparell ocular, amb una correcta il·luminació del lloc de treball,
completada amb ulleres de muntura tipus universal amb oculars de protecció contra impactes i pantalles
transparents o viseres.
• L'equip haurà d'estar certificat - Certificat de conformitat, Marca CE, Garantia de Qualitat de fabricació -,
d'acord amb el que disposa el R.D. 1407/92 i Normes Harmonitzades.
• En cas de risc múltiple que exigisca que es porten a més de les ulleres altres EPIS, hauran de ser compatibles.
• Hauran de ser d'ús personal; si per circumstàncies és necessari l'ús d'un equip per diversos treballadors,
hauran de prendre's les mesures perquè no causen cap problema de salut o higiene als usuaris.
• Hauran de vindre acompanyat per la informació tècnica i guia d'ús, manteniment, contraindicacions,
caducitat, etc. reglamentada en la Directiva de certificació.
• El camp d'ús dels equips de protecció ocular ve regulat per la Norma EN-166, on es validen els diferents tipus
de protectors en funció de l'ús.
• La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 i EN-171 establix els requisits mínims -assajos i especificacions- que
han de complir els protectors per a ajustar-se als usos anteriorment descrits.
Classes d'equips
• Ulleres amb patilles.
• Ulleres aïllants d'un ocular.
• Ulleres aïllants de dos oculars.
• Ulleres de protecció contra rajos X, rajos làser, radiació ultravioleta, infraroja i visible.
• Pantalles facials.
• Màscares i cascos per a soldadura per arc.
Ulleres de seguretat
Característiques i requisits
• Seran lleugeres de pes i de bon acabat, no existint rebaves ni arestes tallants o punxants.
• Podran netejar-se amb facilitat i admetran desinfeccions periòdiques sense minva de les seues prestacions.
• No existiran buits lliures en l'ajust dels oculars a la muntura.
• Disposaran d'aireig suficient per a evitar l'entelament dels oculars en condicions normals d'ús.
• Tots els elements metàl·lics s'hauran sotmés a l'assaig de corrosió.
• Els materials no metàl·lics que s'utilitzen en la seua fabricació no s'inflamaran.
• Els oculars estaran fermament fixats en la muntura.
Particulars de la muntura
• El material emprat en la fabricació de la muntura podrà ser metall, plàstic, combinació d'ambdós o
qualsevol altre material que permeta la seua correcta adaptació a l'anatomia de l'usuari.
• Les parts en contacte amb la pell no seran de metall sense recobriment, ni de material que produïsca
efectes nocius.
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• Les patilles de subjecció mantindran en posició convenient el front de la muntura fixant-ho al capdavant
de manera ferma per a evitar el seu desajust com a conseqüència dels moviments de l'usuari.
Particulars dels oculars
• Estaran fabricats amb materials d'ús oftalmològic ja siga de vidre inorgànic, plàstic o combinació d'ambd
• Tindran bon acabat, no existint defectes estructurals o superficials que alteren la visió.
• Seran de forma i grandària adequada al model d'ulleres a què vagen a ser adaptats.
• El bisell serà adequat per a no desprendre's fortuïtament de la muntura a què vagen adaptats.
• Seran incolorament i òpticament neutres i resistents a l'impac
• Els oculars de plàstic i laminats o compostos no hauran d'inflamar-se i ser resistents a la calor i la humitat.
Particulars de les proteccions addicionals
• En aquells models d'ulleres de protecció en què existisquen aquests peces, compliran les especificacions
següents :
• Quan siguen de fixació permanent a la muntura permetran l'abatiment total de les patilles de subjecció
per a guardar les ulleres quan no s'usen.
• Si són de tipus acoblables a la muntura tindran una subjecció ferma per a no desprendre's fortuïtament
d'ella.
Identificació
• Cada muntura portarà en una de les patilles de subjecció, marcades de forma indeleble, les dades
següents:
• Marca registrada o nom que identifique el fabricant.
• Model de què es tracte.
• Codi identificador de la classe de protecció addicional que posseïx.
Pantalles per a soldadors
Característiques generals
• Estaran fetes amb materials que garantisquen un cert aïllament tèrmic; han de ser poc conductors de
l'electricitat, incombustibles o de combustió lenta i no inflamables.
• Els materials amb què s'hagen realitzat no produiran dermatosi i el seu olor no serà causa de trastorn per a
l'usuari.
• Seran de fàcil neteja i susceptibles de desinfecció.
• Tindran un bon acabat i no pesaran més de 600 grams, sense comptar els vidres de protecció.
• Els adaptaments dels vidres de protecció en el marc suport, i el d'este en el cos de pantalla seran de bon
ajust, de manera que al projectar un feix lluminós sobre la cara anterior del cos de pantalla no hi haja pas
de llum a la cara posterior, sinó només a través del filtre.
Carcassa
• Les formes i dimensions del cos opac seran suficients per a protegir el front, cara, coll, com a mínim.
• El material emprat en la seua construcció serà no metàl·lic i serà opac a les radiacions ultravioletes visibles i
infraroges i resistents a la penetració d'objectes candents.
• La cara interior serà d'acabat mat, a fi d'evitar reflexos de les possibles radiacions amb incidència posterior.
• La cara exterior no tindrà reblades, o elements metàl·lics, i si estos existixen, estaran coberts de material
aïllant. Aquells que acaben en la cara interior, estaran situats en punts prou allunyats de la pell de l'usuari.
Marco suport
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• Serà un bastidor, de material no metàl·lic i lleuger de pes, que adaptarà fermament el cos de pantalla.
• Marco fix : És el menys recomanable, ja que necessita l'ús d'un altre element de protecció durant
l'escrostonat de la soldadura. En general portarà una placa-filtre protegida o no amb cobrix-filtre.
• El conjunt estarà fix en la pantalla de forma permanent, tenint un dispositiu que permeta recanviar fàcilment
la placa-filtre i el cobrix-filtre cas de tindre-ho.
• Marco deslizable : Està dissenyat per a adaptar més d'un vidre de protecció, de manera que el filtre puga
desplaçar-se deixant lliure l'espiera només amb el cobrix-filtre, a fi de permetre una visió clara en la zona de
treball, garantint la protecció contra partícules volants.
• Marco abatible : Portarà adaptats tres vidres (cobrix-filtre, filtre i antecristal). Per mitjà d'un sistema tipus
frontissa podrà abatre's el conjunt format pel cobrix filtre i la placa filtrant en els moments que no existisca
emissió de radiacions, deixant l'espiera amb l'antecristal per a protecció contra impactes.
Elements de subjecció
• Pantalles de cap : La subjecció en aquest tipus de pantalles es realitzarà amb un arnés format per bandes
flexibles; una de contorn, que comprenga el cap, seguint una línia que unisca la zona mitjana del front amb
el bescoll, passant sobre les orelles i una altra o altres transversals que unisquen els laterals de la banda de
contorn passant sobre el cap. Estes bandes seran graduables, per a poder adaptar-se al cap.
La banda de contorn anirà proveïda, almenys en la seua part frontal, d'un encoixinat.
Existiran uns dispositius de reversibilitat que permeten abatre la pantalla sobre el cap, deixant lliure la cara.
• Pantalles de mà: Estaran proveïdes d'un mànec adequat de manera que es puga subjectar indistintament
amb una o altra mà, de manera que al sostindre la pantalla en la seua posició normal d'ús quede el més
equilibrada possible.
Elements addicionals
• En alguns casos és aconsellable efectuar la subjecció de la pantalla per mitjà del seu adaptament a un
casc de protecció.
• En estos casos la unió serà tal que permeta abatre la pantalla sobre el casc, deixant lliure la cara de l'usuari.
Vidres de protecció. Classes.
• En estos equips podran existir vidres de protecció contra radiacions o plaques-filtre i vidres de protecció
mecànica contra partícules volants.
• Vidres de protecció contra radiacions :
• Estan destinats a detindre en proporció adequada les radiacions que puguen ocasionar dany als òrgans
visuals.
• Tindran forma i dimensions adequades per a adaptar perfectament en el protector a qui vagen
destinats, sense deixar buits lliures que permeten el pas lliure de radiació.
• No tindran defectes estructurals o superficials que alteren la visió de usuàriament i òpticament neutres.
• Seran resistents a la calor, humitat i a l'impacte quan s'usen sense cobrix-filtres.
• Vidres de protecció mecànica contra partícules volants :
• Són optatius i hi ha dos tipus; cobrix-filtres i antecristales. Els cubrefiltros se situen entre l'ocular filtrant i
l'operació que es realitza a fi de prolongar la vida del filtre.
• Els antecristales, situats entre el filtre i els ulls, estan concebuts per a protegir-ho (en cas de ruptura del
filtre, o quan este es trobe alçat) de les partícules despreses durant l'escrostonat de la soldadura, picat
de l'escòria, etc.
• Seran incolors i superaran les proves de resistència al xoc tèrmic, aigua i impacte.
• Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de
protecció individual :
• Ulleres de protecció, pantalla o pantalles facials:
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• Treballs de soldadura, toscats, esmerilats o polits i tall.
• Treballs de perforació i burinat.
• Talla i tractament de pedres.
• Manipulació o utilització de pistoles grapadoras.

• Utilització de màquines que al funcionar alcen borumballes en la transformació de materials que
produïsquen borumballes curtes.
• Arreplega i fragmentació de cascos.
• Arreplega i transformació de vidre, ceràmica.
• Treball amb doll projector d'abrasius granulosos.
• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
• Manipulació o utilització de dispositius amb doll líquid.
• Treballs amb masses en fusió i permanència prop d'elles.
• Activitats en un entorn de calor radiant.
• Treballs amb làser.

5.2.4. Protecció de l'aparell auditiu
• D'entre totes les agressions, que està sotmés l'individu en la seua activitat laboral, el soroll, és sense cap
gènere de dubtes, la més freqüent de totes elles.
• El sistema auditiu té la particularitat, gràcies als fenòmens d'adaptació de contraure certs músculs de l'oïda
mitjana i limitar parcialment l'agressió sonora del soroll que es produïx.
• Les conseqüències del soroll sobre l'individu poden, a banda de provocar sorderes, afectar l'estat general
del mateix, com una major agressivitat, molèsties digestives, etc.
• El RD 286/2006 sobre -Protecció de la seguretat i salut dels treballadors contra els riscs relacionats amb
l'exposició al soroll - establix una sèrie de disposicions mínimes que tenen com objecte la protecció dels
treballadors contra els riscs per a la seva seguretat i la seva salut derivats o que puguin derivar-se de
l'exposició al soroll, en particular els riscs per a l'audició.
Tipus de protectors
Tap auditiu
• És un xicotet element sòlid col·locat en el conducte auditiu extern, de goma natural o sintètica.
• S'inseriran al començar la jornada i es retiraran al finalitzar-la.
• Han de guardar-se (en el cas de ser reutilitzables) en una caixa adequada.
• No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no comprén tota la jornada
de treball.
• Estos taps són eficaços i complixen en teoria la funció per a la que han sigut estudiats però d'altra banda,
presenten tals inconvenients que el seu ocupació està prou restringit. El primer inconvenient consistix en la
dificultat per a mantindre estos taps en un estat de neteja correcte.
• Evidentment, el treball té l'efecte d'embrutar les mans dels treballadors i és per això que corre el risc
d'introduir en els seus conductes auditius amb les mans brutes, taps també bruts; l'experiència ensenya que
en aquests condicions es produïxen prompte o tard supuracions del conducte auditiu del tipus -furóncol
d'oïda-.
Orelleres
• És un protector auditiu que consta de :
• Dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats,
quedant el pavelló extern de les oïdes en l'interior dels mateixos.
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• El pavelló auditiu extern ha de quedar per dins dels elements encoixinats.
• L'arnés de subjecció ha d'exercir una pressió suficient per a un ajust perfecte al cap.
• Si l'arnés es col·loca sobre el bescoll disminuïx l'atenuació de l'orellera.
• No han de presentar cap tipus de perforació.
• El coixí de tancament i el farciment de goma bromera ha de garantir un tancament hermètic.
Casc antisoroll
• Element que actuant com a protector auditiu cobrix part del cap a més del pavelló extern de l'oïda.
2) Classificació
Com a idea general, els protectors es construiran amb materials que no produïsquen danys o trastorns en les
persones que els empren. Així mateix, seran el més còmode possible i s'ajustaran amb una pressió adequada.
3) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de
protecció individual:
Protectors de l'oïda :
• Treballs que porten amb si la utilització de dispositius d'aire comprimit.
• Treballs de percussió.

5.2.5. Protecció de l'aparell respiratori
Els danys causats, en l'aparell respiratori, pels agents agressius com la pols, gasos tòxics, monòxid de carboni,
etc., per regla general no són causa, quan estos incidixen en l'individu, d'accident o interrupció laboral, sinó de
produir en un període de temps més o menys dilatat, una malaltia professional.
Dels agents agressius, el que major incidència té en la indústria de la construcció és la pols; estant format per
partícules d'un grandària inferior a 1 micró.
Tals agents agressius, en funció de la grandària de les partícules que els constituïxen poden ser :
• Pols: Són partícules sòlides resultants de processos mecànics de disgregació de materials sòlids. Este agent
és el que major incidència té en la indústria de la construcció, per estar present en pedreres, perforació de
túnels, ceràmiques, apunyalat de sòls, tall i poliment de pedres naturals, etc.
• Fum: Són partícules de diàmetre inferior a un micró, procedents d'una combustió incompleta, suspeses en
un gas, formades per carbó, sutja o altres materials combustibles.
• Boira: Dispersió de partícules líquides, són prou grans per a ser visibles a simple vista originades bé per
condensació de l'estat gasós o dispersió d'un líquid per processos físics. El seu grandària està comprés entre
0,01 i 500 microns.
Altres agents agressius són els vapors metàl·lics o orgànics, el monòxid de carboni i els gasos tòxics industrials.
Els equips enfront de partícules es classifiquen d'acord amb la Norma UNE-EN 133, apartat 2.2.1, annex I.
Equips de protecció respiratòria
Es classifiquen segons la Norma Europea EN 133, presentant una classificació del medi ambient on pot ser
necessària la utilització dels equips de protecció respiratòria i una classificació dels equips de protecció
respiratòria en funció del seu disseny.
• Medi ambient :
• Partícules.
• Gasos i Vapors.
• Partícules, gasos i vapors.
• Equips de protecció respiratòria :
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• Equips filtrants: filtres de baixa eficàcia; filtres d'eficàcia mitjana; filtres d'alta eficàcia.
• Equips respiratoris.
Classes d'equips de protecció en funció del medi ambient
Equips dependents del medi ambient
Són aquells que purifiquen l'aire del medi ambient en què es desembolica l'usuari, deixant-ho en condicions de
ser respirat.
• de retenció mecànica: Quan l'aire del medi ambient és sotmés abans de la seua inhalació per l'usuari a una
filtració de tipus mecànic.
• de retenció o, retenció i transformació física i/o química: Quan l'aire del medi ambient és sotmés abans de
la seua inhalació per l'usuari a una filtració a través de substàncies que retenen i/o transformen els agents
nocius per reaccions químiques i/o físiques.
• Mixtos: Quan es conjuguen els dos tipus anteriorment citats.
Equips independents del medi ambient
Són aquells que subministren per a la inhalació de l'usuari un aire que no procedix del medi ambient en què
este es desembolica :
• Semiautónoma : Aquells en què el sistema subministrador d'aire no és transportat per l'usuari i poden ser
d'aire fresc, quan l'aire subministrat a l'usuari se presa d'un ambient no contaminat; podent ser de mànega
de pressió o aspiració segons que l'aire se subministre per mitjà d'un bufen-te a través d'una mànega o siga
aspirat directament per l'usuari a través d'una mànega.
• Autònoms : Aquells en què el sistema subministrador de l'aire és transportat per l'usuari i poden ser d'oxigen
regenerable quan per mitjà d'un filtre químic retenen el diòxid de carboni de l'aire exhalat i d'eixida lliure
quan subministren l'oxigen necessari per a la respiració, procedent d'unes botelles de pressió que transporta
l'usuari tenint l'aire exhalat per esta eixida lliure a l'exterior.
ADAPTADORS FACIALS
Es classifiquen en tres tipus: màscara, màscara i embocadura.
Els materials del cos de màscara, cos de màscara i cos només de boca podran ser metàl·lics, elastòmers o
plàstics, amb les següents característiques :
• No produiran dermatosi i el seu olor no produirà trastorns al treballador.
• Seran incombustibles o de combustió lenta.
• Les viseres de les màscares es fabricaran amb làmines de plàstic incolor o un altre material adequat i no
tindran defectes estructurals o d'acabat que puguen alterar la visió de l'usuari. Transmetran almenys el 89
per 100 de la radiació visible incident; excepcionalment podran admetre's viseres filtrants.
Les màscares cobriran perfectament les entrades a les vies respiratòries i els òrgans visuals.
Les màscares podran ser de diverses talles, però cobriran perfectament les entrades a les vies respiratòries.
La forma i dimensions del visor de les cambres deixaran com a mínim a l'usuari el 70 per 100 del seu camp visual
normal.
Filtres mecànics. Característiques
S'utilitzaran contra pols, fums i boires.
El filtre podrà estar dins d'un portafiltros independent de l'adaptador facial i integrat en el mateix.
El filtre serà fàcilment desmuntable del portafiltros, per a ser substituït quan siga necessari.
Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulte notablement la respiració.
Màscares autofiltrants
Este element de protecció, té com característica singular que el propi cos és element filtrant, diferenciant-se
dels adaptadors facials tipus màscara en què a estos se'ls pot incorporar un filtre de tipus mecànic, de retenció
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física i/o mecànica i inclús una mànega, segons les característiques pròpies de l'adaptador facial i en
concordança amb els casos en què faça ús del mateix.
Estes màscares autofiltrants només es podran emprar enfront d'ambients contaminats amb pols.
Estaran constituïts per cos de màscara, arnés de subjecció i vàlvula d'exhalació.
Els materials per a la seua fabricació no produiran dermatosi, seran incombustibles o de combustió lenta; en
l'arnés de subjecció seran de tipus elastòmer i el cos de màscara seran d'una naturalesa tal que oferisquen un
adequat ajust a la cara de l'usuari.
Tipus de filtre en funció de l'agent agressiu
Contra pols, fums i boires: El filtre serà mecànic, basant-se el seu efecte en l'acció tamisadora i absorbent de
substàncies fibroses afieltradas.
Contra dissolvents orgànics i gasos tòxics en dèbil concentració: El filtre serà químic, constituït per un material
filtrant, generalment carbó actiu, que reacciona amb el compost danyós, retenint-ho. És adequat per a
concentracions baixes de vapors orgànics i gasos industrials, però és necessari indicar que ha d'utilitzar-se el
filtre adequat per a cada exigència, ja que no és possible usar un filtre contra anhídrid sulfurós en fugues de
clor i viceversa.
A) Contra pols i gasos
El filtre serà mixt. Es fonamenta en la separació prèvia de totes les matèries en suspensió, perquè en cas contrari
podrien reduir en el filtre per a gasos la capacitat d'absorció del carbó actiu.
B) Contra monòxid de carboni
Per a protegir-se d'este gas, és necessari utilitzar un filtre específic, unint-se la màscara al filtre a través del tub
traqueal, a causa del pes del filtre.
El monòxid de carboni no és separat en el filtre, sinó transformat en anhídrid carbònic per mitjà d'un catalitzador
a què s'incorpora oxigen de l'aire ambient, havent de contindre com a mínim un 17per 100 en volum d'oxigen.
És precís tindre en compte, que no sempre és possible utilitzar màscares dotades únicament de filtre contra CO,
ja que perquè estos resulten eficaços, és necessari concórreguen dos circumstàncies; que existisca prou
percentatge d'oxigen respirable i que la concentració de CO no sobrepasse determinats límits que varien
segons la naturalesa del mateix. Quan tals requisits no existixen s'utilitzarà un equip semi-autónomo d'aire fresc
o un equip autònom per mitjà d'aire comprimit purificat.
Vida mitjana d'un filtre
Els filtres mecànics, es reemplaçaran per altres quan els seus passos d'aire estiguen obstruïts per la pols filtrada,
que dificulten la respiració a través d'ells.
Els filtres contra monòxid de carboni, tindran una vida mitjana mínima de seixanta minuts.
Els filtres mixtos i químics, tenen una vida mitjana mínima en funció de l'agent agressiu així per exemple contra
amoníac serà de dotze minuts; contra clor serà de quinze minuts; contra anhídrid sulfurós serà de deu minuts;
contra àcid sulfhídric serà de trenta minuts.
En determinades circumstàncies se suscita la necessitat de protegir els òrgans respiratoris al propi temps que el
cap i el tronc com en el cas dels treballs amb doll d'arena, pintura aerogràfica o operacions en què la calor és
factor determinant.
En el doll d'arena, tant quan s'opera amb arena silícia, com amb granalla d'acer, l'operari es protegirà amb un
escafandre d'alumini endurit dotat del corresponent sistema d'aireig, per mitjà de presa d'aire exterior.
En aquells casos en què siga necessari cobrir el risc de calor s'utilitzen caputxes d'amiant amb espiera de vidre
refractari i en molts casos amb dispositius de ventilació.
Llista indicativa i no exahustiva d'activitats i sectors d'utilització d'estos epis
Equips de protecció respiratòria :
• Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguen existir riscs
d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen.
• Pintura amb pistola sense ventilació suficient.
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• Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram.
• Treballs en instal·lacions frigorífiques en què existisca un risc de fuga de fluid.

5.2.6. Protecció de les extremitats superiors
El diari Oficial de les comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre de 1989
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors en el treball d'EPIS en
el seu annex III ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que puguen requerir la utilització d'equips
de protecció individual dels braços i les mans.
• Guants :
• Treballs de soldadura.
• Manipulació d'objectes amb arestes tallants, però no a l'utilitzar màquines, quan existisca el risc que el
guant quede atrapat.
• Manipulació a l'aire de productes àcids o alcalins.
• Guants de metall trenat:
• Substitució de fulles en les màquines de tallar.
CRITERIS DE SELECCIÓ
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-. Les normes EN-348, EN-368, EN373, EN-381, EN-142 i EN-510, establixen els requisits mínims que ha de complir la protecció per a ajustar-se al
citat Reial Decret.
1. La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, mànegues, mitenes i maneguins
seleccionats per a previndre els riscs existents i per a evitar la dificultat de moviments al treballador.
2. Estos elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinilo, cuiro assaonat al crom, amiant,
plom o malla metàl·lica segons les característiques o riscs del treball a realitzar.
3. En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmes de les mans, utilitzant-se a este
efecte didals o manoples.
4. Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants fabricats en cautxú, neopré o matèries
plàstiques que porten indicat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han sigut fabricats.
5. Els guants i maneguins en general, no tindran costures, clavills o qualsevol deformació o imperfecció que
minve les seues propietats.
• Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no disminuïsquen les
seues característiques ni produïsquen dermatosi.
• Les manoples, evidentment, no servixen més que per al maneig de grans peces.
• Les característiques mecàniques i fisicoquímiques del material que componen els guants de protecció es
definixen per la grossària i resistència a la tracció, a l'esgarro i al tall.
• La protecció dels avantbraços, és a base de maneguins, estant fabricats amb els mateixos materials que
els guants; sovint el maneguí és solidari amb el guant, formant una sola peça que a vegades sobrepassa els
50 cm.
6. Aïllament de les ferramentes manuals usades en treballs elèctrics en baixa tensió.
• Ens referim a les ferramentes d'ús manual que no utilitzen més energia que la de l'operari que les usa.
• Les alteracions patides per l'aïllament entre -10ºC i +50ºC no modificarà les seues característiques de manera
que la ferramenta mantinga la seua funcionalitat. El recobriment tindrà un grossària mínim d'1 mm.
• Portaran en caràcters fàcilment llegibles les indicacions següents :
• Distintiu del fabricant.
• Tensió màxima de servici 1000 volts.
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• A continuació, es descriuen les ferramentes més utilitzades, així com les seues condicions mínimes.
6.1. Tornavís
Siga quina siga la seua forma i part activa (rectes, recolzats, punta plana, punta de creu, cap hexagonal,
etc.), la part extrema de la ferramenta no recoberta d'aïllament, serà com a màxim de 8 mm. La longitud
de l'empunyadura no serà inferior de 75 mm.
6.2. Claus
En les claus fixes (planes, de tub, etc.), l'aïllament estarà present en la seua totalitat, excepte en les parts
actives.
No es permetrà l'ocupació de claus dotades de varis caps de treball, excepte en aquells tipus en què no
existisca connexió elèctrica entre elles.
No es permetrà la clau anglesa com a ferramenta aïllada de seguretat.
La longitud de l'empunyadura no serà inferior a 75 mm.
6.3. Alicates i tenalles
L'aïllament cobrirà l'empunyadura fins al cap de treball i disposarà d'un ressalt per a evitar el perill de
lliscament de la mà cap al cap de treball.
6.4. Curta-fils d'Aram
Quan les empunyadures d'estes ferramentes siguen d'una longitud superior a 400 mm. No fa falta ressalt de
protecció.
Si la dita longitud és inferior a 400mm, anirà equipada amb un ressalt semblant a les de les alicates.
En tot cas, l'aïllament recobrirà l'empunyadura fins al cap de treball.
6.5. Arcos-portasierras
L'asilamiento recobrirà la totalitat del mateix, incloent la palometa o dispositiu de tensat del full.
Podran quedar sense aïllament les zones destinades a l'encast del full.
7. Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de
protecció individual :
• Didals de cuiro: Transport de sacs, paquets rugosos, esmerilat, polit.
• Didals o semiguantes que protegixen dos dits i el polze, reforçats amb cota de malla: Utilització de
ferramentes de mà tallants.
• Manoples de cuiro: Obrers, personal en contacte amb objectes rugosos o matèries abrasives, maneig de
xapes i perfils.
• Semiguantes que protegisquen un dit i el polze reforçats amb malla: Algun treball de serra, especialment en
la serra de cinta.
• Guants i manoples de plàstic: Guants amb les puntes dels dits en acer: Manipulació de tubs, peces pesades.
• Guants de cuiro: Xapistes, plomers, cincadores, vidriers, soldadura a l'arc.
• Guants de cuiro al crom: Soldadura a l'acer.
• Guants de cuiro reforçat: Maneig de xapes, objectes amb arestes vives.
• Guants amb la palma reforçada amb reblades: Manipulació de cables d'acer, peces tallants.
• Guants de cautxú natural: Àcid, àlcalis.
• Guants de cautxú artificial: Ídem, hidrocarburs, greixos, oli.

5.2.7. Protecció de les extremitats inferiors
El diari Oficial de les comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre de 1989
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors en el treball d'EPIS en
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el seu annex III ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que puguen requerir la utilització d'equips
de protecció individual dels braços i les mans.
• Guants :
• Treballs de soldadura.
• Manipulació d'objectes amb arestes tallants, però no a l'utilitzar màquines, quan existisca el risc que el
guant quede atrapat.
• Manipulació a l'aire de productes àcids o alcalins.
• Guants de metall trenat :
• Substitució de fulles en les màquines de tallar.
Criteris de selecció
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-. Les normes EN-348, EN-368, EN373, EN-381, EN-142 i EN-510, establixen els requisits mínims que ha de complir la protecció per a ajustar-se al
citat Reial Decret.
1. La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, mànegues, mitenes i maneguins
seleccionats per a previndre els riscs existents i per a evitar la dificultat de moviments al treballador.
2. Estos elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinilo, cuiro assaonat al crom, amiant,
plom o malla metàl·lica segons les característiques o riscs del treball a realitzar.
3. En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmes de les mans, utilitzant-se a este
efecte didals o manoples.
4. Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants fabricats en cautxú, neopré o matèries
plàstiques que porten indicat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han sigut fabricats.
5. Els guants i maneguins en general, no tindran costures, clavills o qualsevol deformació o imperfecció que
minve les seues propietats.
• Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no disminuïsquen les
seues característiques ni produïsquen dermatosi.
• Les manoples, evidentment, no servixen més que per al maneig de grans peces.
• Les característiques mecàniques i fisicoquímiques del material que componen els guants de protecció es
definixen per la grossària i resistència a la tracció, a l'esgarro i al tall.
• La protecció dels avantbraços, és a base de maneguins, estant fabricats amb els mateixos materials que
els guants; sovint el maneguí és solidari amb el guant, formant una sola peça que a vegades sobrepassa els
50 cm.
6. Aïllament de les ferramentes manuals usades en treballs elèctrics en baixa tensió.
• Ens referim a les ferramentes d'ús manual que no utilitzen més energia que la de l'operari que les usa.
• Les alteracions patides per l'aïllament entre -10ºC i +50ºC no modificarà les seues característiques de manera
que la ferramenta mantinga la seua funcionalitat. El recobriment tindrà un grossària mínim d'1 mm.
• Portaran en caràcters fàcilment llegibles les indicacions següents :
• Distintiu del fabricant.
• Tensió màxima de servici 1000 volts.
• A continuació, es descriuen les ferramentes més utilitzades, així com les seues condicions mínimes.
6.1. Tornavís
Siga quina siga la seua forma i part activa (rectes, recolzats, punta plana, punta de creu, cap hexagonal,
etc.), la part extrema de la ferramenta no recoberta d'aïllament, serà com a màxim de 8 mm. La longitud
de l'empunyadura no serà inferior de 75 mm.
6.2. Claus
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En les claus fixes (planes, de tub, etc.), l'aïllament estarà present en la seua totalitat, excepte en les parts
actives.
No es permetrà l'ocupació de claus dotades de varis caps de treball, excepte en aquells tipus en què no
existisca connexió elèctrica entre elles.
No es permetrà la clau anglesa com a ferramenta aïllada de seguretat.
La longitud de l'empunyadura no serà inferior a 75 mm.
6.3. Alicates i tenalles
L'aïllament cobrirà l'empunyadura fins al cap de treball i disposarà d'un ressalt per a evitar el perill de
lliscament de la mà cap al cap de treball.
6.4. Curta-fils d'Aram
Quan les empunyadures d'estes ferramentes siguen d'una longitud superior a 400 mm. No fa falta ressalt de
protecció.
Si la dita longitud és inferior a 400mm, anirà equipada amb un ressalt semblant a les de les alicates.
En tot cas, l'aïllament recobrirà l'empunyadura fins al cap de treball.
6.5. Arcos-portasierras
L'asilamiento recobrirà la totalitat del mateix, incloent la palometa o dispositiu de tensat del full.
Podran quedar sense aïllament les zones destinades a l'encast del full.
7) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de
protecció individual :
• Didals de cuiro: Transport de sacs, paquets rugosos, esmerilat, polit.
• Didals o semiguantes que protegixen dos dits i el polze, reforçats amb cota de malla: Utilització de
ferramentes de mà tallants.
• Manoples de cuiro: Obrers, personal en contacte amb objectes rugosos o matèries abrasives, maneig de
xapes i perfils.
• Semiguantes que protegisquen un dit i el polze reforçats amb malla: Algun treball de serra, especialment en
la serra de cinta.
• Guants i manoples de plàstic: Guants amb les puntes dels dits en acer: Manipulació de tubs, peces pesades.
• Guants de cuiro: Xapistes, plomers, cincadores, vidriers, soldadura a l'arc.
• Guants de cuiro al crom: Soldadura a l'acer.
• Guants de cuiro reforçat: Maneig de xapes, objectes amb arestes vives.
• Guants amb la palma reforçada amb reblades: Manipulació de cables d'acer, peces tallants.
• Guants de cautxú natural: Àcid, àlcalis.
• Guants de cautxú artificial: Ídem, hidrocarburs, greixos, oli.

5.2.8. Protecció del tronc
El diari Oficial de les Comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre de 1989
relativa a les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors en el treball d’EPIS en
el seu annex III ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que puguin requerir la utilització d'equips de
protecció individual.
• Equips de protección :
• Manipulació de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
• Manipulació de vidre pla.
• Treballs de rajat amb sorra.
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• Treballs de soldadura en locals minsos.
• Manils de cuir :
• Treballs de soldadura.
• Treballs de modelat.
• Roba de protecció per al mal temps :
• Obres a l'aire lliure amb temps plujós o fred.
• Roba de seguretat :
• Treballs que exigeixin que les persones seguixen vistes a temps.
Criteris de selecció
• L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-.
Les normes EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 i EN-510, establixen els requisits mínims que ha de complir
la roba de protecció per a ajustar-se al citat Real Decret.
Condicions prèvies d'execució
• Disposar de diverses talles, i tipus de roba de treball en funció del tipus de treball, i estació de l'any en què
és realitza.
Característiques físiques
• Micos de treball: Seran de teixit lleuger i flexible, seran adequats a les condicions ambientals de temperatura
i humitat. Ajustaran be al cos. Quan les mànigues siguin llargues, s’ajustaran per mitjà de terminacions de
teixit elàstic.
• S'eliminaran en la mesura del possible els elements addicionals, com a butxaques, bocamànigues, botons,
parts tornades cap amunt, cordons, etc.
• Per a treballar sota la pluja, seran de teixit impermeable quan s'usin en les proximitats de vehicles en
moviment serà si pot ser de color groc o ataronjat, completant-se amb elements reflectors.

5.2.9. Protecció anticaigudes
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre-.
Les Normes EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 i EN-365, establixen
requisits mínims que han de complir els equips de protecció contra caigudes d'altures, per a ajustar-se als
requisits del R.D. 1407/1992.
En tot el treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà perceptiu l'ús de l'Arnés de Seguretat.
Classificació dels equips anticaigudes
Segons les prestacions exigides es dividixen en :
Classe A
Pertanyen a la mateixa els cinturons de subjecció. És utilitzat per a sostindre l'usuari a un punt d'ancoratge
anul·lant la possibilitat de caiguda lliure. Està constituït almenys per una faixa i un o més elements d'amarrament.
L'element d'amarrament estarà sempre tens, a fi d'impedir la caiguda lliure. És aconsellable l'ús d'un sistema de
regularització de l'element d'amarrament.
TIPUS 1 :
Proveït d'una única zona de connexió. S'utilitzarà en treballs en què no siga necessària llibertat de moviment
o en desplaçaments de l'usuari en què s'utilitze un sistema de punt d'ancoratge mòbil, com en treballs sobre
cobertes, pedreres, bastides, escales, etc.
TIPUS 2 :
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Proveït de dos zones de connexió. S'utilitzarà en treballs en què siga possible fixar l'arnés, abraçant l'element
d'amarrament a un pal, estructura, etc., com en treballs sobre línies elèctriques aèries o telefòniques.
Classe B
Pertanyen a la mateixa els arnesos de suspensió. És utilitzat per a suspendre l'usuari des d'un o més punts
d'ancoratge. Està constituït per una o diverses bandes flexibles i una o més zones de connexió que permeten,
almenys, al tronc i cap de l'individu la posició vertical estable. S'utilitzarà en treballs en què només existisquen
esforços estàtics (pes de l'usuari), com ara operacions en què l'usuari estiga suspés per l'arnés, elevació i
descens de persones, etc., sense possibilitat de caiguda lliure.
TIPUS 1
Proveït d'una o diverses bandes flexibles que permeten assentar-se a l'usuari, s'utilitzarà en operacions que
requerisquen una determinada duració, permetent a l'usuari realitzar les dites operacions amb la mobilitat
que les mateixes requerisquen.
TIPUS 2
Sense bandes flexibles per a assentar-se, s'utilitzarà en operacions de curta duració.
TIPUS 3
Proveït d'una banda flexible que permet a l'usuari assentar-se o utilitzar-ho com a arnés toràcic.
Classe C
Pertanyen a la mateixa els cinturons de caiguda. És utilitzat per a frenar i detindre la caiguda lliure d'un individu,
de manera que al final d'aquella l'energia que s'abast s'absorbisca en gran part pels elements integrants de
l'arnés, mantenint els esforços transmesos a la persona per davall d'un valor prefixat. Està constituït
essencialment, per un arnés amb faixa o sense i un element d'amarrament, que pot estar proveït d'un amortidor
de cada.
TIPUS 1:
Constituït per un arnés toràcic amb faixa o sense i un element d'amarrament.
TIPUS 2:
Constituït per un arnés extensiu al tronc i cames, amb faixa o sense i un element d'amarrament.
Tots els cinturons de seguretat, independentment de la seua classe i tipus, presentaran una etiqueta o
semblant, en la que s'indique: Classe i tipus d'arnés; longitud màxima de l'element d'amarrament i any de
fabricació.
Arnés de seguretat
De subjecció :
• Denominats de Classe -A-, s'utilitzaran en aquells treballs que l'usuari no ha de fer grans desplaçaments.
Impedix la caiguda lliure.
• Classificació. Tipus I: Amb només una zona de subjecció. Tipus II: Amb dos zones de subjecció.
• Components. Tipus I: Faixa, sivella, corda o banda d'amarrament, argolla i mosquetó.
• La corda d'amarrament tindrà un diàmetre mínim de 10 mm.
• Separació mínima entre els forats de la sivella, 20mm.
Característiques geomètriques :
• Faixa: Formada amb bandes de dimensions iguals o superiors a les indicades a continuació: Separació
mínima de forats per a la sivella, 20 mm. Corda d'amarrament: diàmetre mínim 10 mm.
Característiques mecàniques :
• Valors mínims requerits, per mitjà de mètodes establits en la norma Tècnica Reglamentària NT-13.
• Faixes de cuiro: Resistència a la ruptura per tracció, no inferior a 2,8 Kg. /mm, no s'apreciarà a simple vista
cap clavill o clavill. La resistència a esgarrar-se, no serà inferior a 10 Kg. /mm de grossària.
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• Faixes de material tèxtil o mixt: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o superior a 1000
Kg.
• Elements metàl·lics: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o superior a 1000 Kg.
• Elements d'amarrament: Resistència de tracció, la càrrega de ruptura ha de ser superior a 1200 Kg.
• Zona de connexió: La càrrega de ruptura del conjunt ha de ser superior a 1000 Kg.
Recepció :
• Els cantells o bords no han de tindre arestes vives, que puguen ocasionar molèsties innecessàries. No tindrà
entroncaments i deshilachaduchas.
• Bandes d'amarrament: no ha de tindre entroncaments.
• Costures: Seran sempre en línia recta.
Llista indicativa i no exahustiva d'activitats que poden requerir la utilització d'estos equips
• Treballs en bastides.
• Muntatge de peces prefabricades.
• Treballs en pals i torres.
• Treballs en cabines de grues situades en altura.
• Treballs en cabines de conductor d'estibadors amb ganxo elevadora.
• Treballs en emplaçaments de torres situats en altura.
• Treballs en pous i canalitzacions.

5.3. Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seua utilització en l'obra, que tals
equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats
com a segurs des de la perspectiva de la seua fabricació o adaptació
Equips de treball :
• Quan no existisca una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran
de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifique que els mateixos responen
a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de
servici i utilització per ell descrites.
• L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reunisca les condicions
de qualitat i seguretat en la seua utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador
els certificats que ho avalen.
• Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat
i Salut per a esta obra.
• No s'utilitzarà cap equip de treball que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador
de Seguretat i Salut.
• L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.
Mitjans auxiliars :
• Quan no existisca una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Mitjans Auxiliars hauran
de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifique que els mateixos responen
a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de
servici i utilització per ell descrites.
• L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reunisca les condicions
de qualitat i seguretat en la seua utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador
els certificats que ho avalen.
• Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat
i Salut per a esta obra.
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• No s'utilitzarà cap mig auxiliar que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut.
• L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.
Màquines :
• Quan no existisca una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifique que les mateixos responen a les
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de
servici i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat
aquell que reunisca les condicions de qualitat i seguretat en la seua utilització segons les seues prestacions,
exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.
• Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat
i Salut per a esta obra.
• No s'utilitzarà cap màquina en l'obra que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut.
• L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

5.4. Interpretació dels documents de seguretat i salut
La interpretació dels documents de Seguretat i Salut de la present obra, seran de responsabilitat exclusiva del
Coordinador de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà sol·licitar qualsevol informe o aclariment respecte d'això a les parts
implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms), així com a la Direcció Facultativa.

5.5. Tractament de residus
5.5.1. Normes i continguts tècnics de tractaments de residus
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa
contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscs procedents de l'evacuació dels residus de
la construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos :
• Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.: Es preveurà
un sistema d'evacuació per mitjà de camions contenidors a abocador.
• Restes de productes amb tractaments especials :
• Vidres : Hauran de depositar-se en contenidors especials.
• Ferralla : Haurà d'arreplegar-se en els llocs destinats amb este fi, i que són especificats en els
• plans.
• Fusta : Haurà d'arreplegar-se en els llocs especificats en els plans. Les que siguen sobrants d'obra
• puguen ser reutilitzades s'arreplegaran degudament. Les que hagen de ser rebutjades
• s'arreplegaran A l'engròs per a ser evacuades.
• Fem orgànic: Haurà de depositar-se en contendores de fem, les quals es retiraran ben sovint.
• Fibrociment: Haurà d'arreplegar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida per al material en
l'obra, seguint les especificacions establides en la mateixa durant el seu trasllat per l'obra.

5.5.2. Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa
contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscs procedents de l'evacuació de materials i
substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos :
• Fibrociment: Haurà d'arreplegar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de
Seguretat i Salut.
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• Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establides en les fitxes dels envasos
del producte, o si no n'hi ha arreplegar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria
de Seguretat i Salut..
• Quitrà : Haurà d'arreplegar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant, o si no n'hi ha conforme
s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut.
• Fibres : Hauran d'arreplegar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant de lesmateixes, o si no
n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica.

6. Condicions econòmic administratives
6.1. Condicions específiques per a l'obra
• Una vegada al mes, el Contractista estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat
s'hagin realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els
preus contractats per la propietat.
• L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà segons s'estipula en el contracte
de l'obra.
• A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'han tingut en compte només les partides que
intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissió dels mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es
podria realitzar.
• En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les
mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els
apartats anteriors.
• En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà aquesta proposició a la propietat
per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultatiu.
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Els Amidaments i Pressupost de Seguretat i Salut del present Estudi de Seguretat i Salut estan incorporats en els
Amidaments i Pressupost del Projecte Bàsic i d'Execució del qual és annex. En concret, en l'apartat III.
Amidaments i Pressupost, en els apartats que desenvolupen el Capítol 20. Seguretat i Salut, pel que fa referència
a la seva justificació de preus, amidament i pressupost.
Ens remetem a aquella documentació i incloem en aquest apartat l'import final del Capítol 20. Seguretat i Salut
abans esmentat.
Capítol
20

Seguretat i Salut

Import
6.259,12 €

Despeses Generals de Seguretat i Salut (13 %)

813,69 €

Benefici Industrial de Seguretat i Salut (6 %)

375,55 €

Pressupost d'Execució de Contracta de Seguretat i Salut

7.448,36 €

IVA de Seguretat i Salut(21 %)

1.564,16 €

Pressupost d'Execució de Contracta de Seguretat i Salut amb IVA

9.012,52 €

El Pressupost d'Execució de Contracta amb IVA de la part corresponent a Seguretat i Salut puja a l'expressada
quantitat de NOU-MIL DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

Sant Llorenç des Cardassar, 6 de maig de 2015

Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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La present documentació escrita de l'Estudi de Seguretat i Salut es completa amb la següent documentació
gràfica :
01

Organització d'obra : Fase 1

02

Organització d'obra : Fase 2

03

Organització d'obra : Fases 3 i 4
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Instal·lació elèctrica provisional de l'obra :
subministrament elèctric a quadre general de l'obra

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Grua mòbil autopropulsada
PROJECTE
CARRETERA

DE

CALICANT

AMPLADA DE LA VIA PÚBLICA : 7,00 m
AMPLADA DE LA VORERA : 1,00 m

ORGANITZACIÓ D'OBRA : FASE 2
ESCALA : 1 / 100

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

ORGANITZACIÓ D'OBRA : FASE 2
ESCALA :
DATA :

1 / 100
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

02

/ 04

Tancament provisional
d'obra de 2,00 m d'altura
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Zon
Zona d'a
rreplec d'elab a
ora
d'àrids
de mort ció
ers

s

Talú

Tancament d'obra mitjançant
mur i tancament existents
Tancament provisional
d'obra de 2,00 m d'altura

Zona d'a

rreplec

Cubilot

s

Talú

de mate

rials

s

Zon
Zona d'a
rreplec d'elab a
ora
d'àrids
de mort ció
ers

Zona d'a

rreplec

de mate

rials

s

Talú

Talú

Empostissat de taulells
de fusta per a protecció
de buit horitzontal

ES
OLER
DE S ÀRIUM
IÓ
CC N SOL IL
E
STRU
T
CONVIMENTS A INFAN
I PA E PISCIN
D

Empostissat de taulells
de fusta per a protecció
de buit horitzontal

CONSTRUCCIÓ DE PAVIMENT
EN SOLÀRIUM SOBRE DIPÒSIT
DE COMPENSACIÓ EXISTENT

ra
itado
Gun humida
ia
per v

era

CONSTRUCCIÓ DE PÈRGOLA
DE PILARS I BIGUES D'ACER

ió fo
Cam

on
rmig

AT
UNIT
DE G ANTIL
IÓ
UC
INF
EXECPISCINA
DE

TS
ABA
D'AC ANTIL
IÓ
UC
INF
EXECPISCINA
DE

CONSTRUCCIÓ DE PAVIMENT
EN SOLÀRIUM SOBRE
SALA TÈCNICA EXISTENT

ES
OLER
DE S ÀRIUM
IÓ
C
L
C
O
EN S
STRU
TIL
CONVIMENTS A INFAN
I PA E PISCIN
D
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lús

Ta

Min

l 15 %

iona

rovis

pa p

Ram

dora

cava

oex
i retr

I
CIÓ
AVA UR DE
C
X
DE M LICA
A D'E
ZON RUCCIÓ VIA PÚB
T
E
S
D
AM)
CON ENCIÓ
N TR
T
CON (SEGO

Senyalització
nocturna d'obra
Tancament provisional
d'obra de 2,00 m d'altura

CARRETERA

Cartell d'avís de sortida i entrada
de maquinària i vehicles, i
i
inàriamplada d'ús prohibit per al personal
u
q
e ma 0 m d'a
Senyalització
és d
5
'acc s, de 3,
d
nocturna d'obra
a
Port e 2 fulle
les, d
vehic

DE

CALICANT

Senyalització
nocturna d'obra
Tancament provisional
d'obra de 2,00 m d'altura

CARRETERA
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ORGANITZACIÓ D'OBRA : FASE 4
ESCALA : 1 / 100

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

ORGANITZACIÓ D'OBRA : FASES 3 I 4
ESCALA :
DATA :

1 / 100
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

03

/ 04

Pala retroexcavadora

Arreplec de residus petris inerts

Arreplec de residus petris inerts triturats

Pala retroexcavadora

Trituradora de
residus petris inerts

ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES PRÒPIES I
RESIDUS INERTS DE NATURALESA PÈTRIA TRITURATS

Camió de transport de terres

Arreplec de terres pròpies procedents d'excavació

Contenidor
de residus
de 2,50 m³

Cartell d'obra, avisos,
obligacions i prohibicions

Cartell d'obra, avisos,
obligacions i prohibicions

Cartell d'avís de sortida i entrada
de maquinària i vehicles, i d'entrada
d'ús prohibit pel personal

Cartell d'avís de sortida i entrada
de maquinària i vehicles, i d'entrada
d'ús prohibit pel personal

Cartell d'entrada d'ús
obligatori pel personal

Tancament provisional
d'obra de 2,00 m d'altura

ZONA D'ARREPLEC DE TERRES PRÒPIES I TRACTAMENT DE RESIDUS :
FASE D'ARREPLEC I TRACTAMENT

ESCALA : 1 / 200

Cartell d'entrada11/03629/16
d'ús
20.05.2016
obligatori pel personal

Accés de
personal,
de 1 fulla,
de 0,80 m
d'amplada
Accés de
maquinària
i vehicles, de
2 fulles, de 3,50 m
d'amplada

4714547F347551F451FCBF88A1FD61C05152C872
Accés de
Tancament provisional
personal,
d'obra de 2,00 m d'altura
de 1 fulla,
de 0,80 m
d'amplada
Accés de
maquinària
i vehicles, de
2 fulles, de 3,50 m
d'amplada

ZONA D'ARREPLEC DE TERRES PRÒPIES I TRACTAMENT DE RESIDUS :
FASE D'ESTESA I COMPACTACIÓ

ESCALA : 1 / 200

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

ZONA D'ARREPLEC DE TERRES PRÒPIES
I DE TRACTAMENT DE RESIDUS

ESCALA :
DATA :

1 / 200
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

04

/ 04

